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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 un èmfasi especial en els col·lectius més vulnerables. Aquest compromís, concretat en l’Obra Social, s’ha
refermat en la present conjuntura econòmica, entenent que, ara més que mai, cal treballar per donar oportunitats a persones que estan
passant per moments de dificultat.
La situació econòmica dels últims anys ha comportat l’aparició de noves problemàtiques socials i l’agudització de les que ja existien, amb
una especial incidència en les persones més vulnerables. L’augment de la pobresa infantil i l’índex d’atur són dos indicadors molt
representatius que obstaculitzen la capacitat de desenvolupament de la societat. Per això, l’Obra Social ”la Caixa” treballa per mirar de
minimitzar l’impacte de la crisi en la societat des dels seus quatre àmbits d’actuació: social, cultural, científic i educatiu.
La nostra estratègia i activitat es fonamenta sobre els valors de la solidaritat, integritat, humanisme i transcendència, destacant la
capacitat d’adaptació a la conjuntura de cada moment i l’anticipació per detectar necessitats socials emergents. En aquest context, l’Obra
Social “la Caixa” ha plantejat set grans reptes que han esdevingut línies d’actuació estratègiques:

1. Intensificació del caràcter social de les actuacions per donar resposta a les necessitats més apressants 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 recerca 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 del 2012, i amb un pressupost de 500 milions d’euros per cinquè any consecutiu, l’Obra Social ha centrat una bona part dels seus
recursos a l’atenció envers col·lectius en situació de vulnerabilitat, treballant especialment, tal com es va esdevenir en anys anteriors, 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 quatre grans programes: CaixaProinfància, dirigit a l’atenció a famílies
amb infants en risc o situació d’exclusió i que es desenvolupa a les principals ciutats espanyoles; Incorpora i Reincorpora, programes
d’integració laboral l’objectiu principal dels quals és facilitar un lloc de treball a persones en risc o en situació d’exclusió com són les
persones amb discapacitat, immigrants, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada i exreclusos, entre altres; Lloguer
Solidari, posat en marxa el 2011, l’objectiu del qual és facilitar un habitatge a col·lectius especialment afectats per la crisi, i Gent 3.0, que
promou l’envelliment actiu i saludable. L’acció social inclou altres programes, entre els quals destaquen EduCaixa, que aglutina totes les
iniciatives educatives de l’Obra Social; Emprenedoria Social, un programa dirigit a l’impuls de projectes empresarials naixents, amb un alt
contingut social, o Intervenció Comunitària Intercultural, l’objectiu del qual és construir la convivència des de la participació i la
comunicació de les persones en entorns amb una alta diversitat. També centren la nostra atenció la divulgació de la cultura, el suport a la
formació i la recerca i la conservació del medi ambient.
Un dels fets rellevants esdevinguts l’any 2012 ha estat la reinauguració del Palau Macaya. La recuperació d’aquest edifici emblemàtic de
la ciutat de Barcelona, com una plataforma impulsora en la generació, difusió i transferència del coneixement des del diàleg i la interacció
d’agents socials, econòmics i culturals. Tot plegat ens ha permès l’any 2012 continuar desenvolupament la nostra activitat d’acord amb
les necessitats reals de la societat actual.
Tampoc no podem oblidar que són els nostres recursos humans i financers, a més dels nostres grups d’interès, els qui ens empenyen cap
a la innovació i l’eficiència, tant en la nostra gestió interna com en la implementació dels programes i projectes. Això fa possible, en
definitiva, aconseguir el nostre propòsit principal: la maximització del nostre impacte i benefici en la societat.
A més, essent coherents amb el nostre compromís amb la sostenibilitat i els nostres grups d’interès, hem decidit fer un pas endavant
respecte de l’enfocament de la nostra memòria, de tal manera que ens hem convertit en una de les organitzacions pioneres a elaborar-la
d’acord amb la guia G4 de Global Reporting Initiative, publicada recentment el maig de 2013 (vegeu més informació en paràmetres de la
memòria).
De la mateixa manera i continuant el desenvolupament de la nostra estratègia de sostenibilitat, el present informe representa una
evolució en la forma de donar a conèixer les accions en aquesta matèria al llarg del 2012. En aquest sentit, l’aplicació de la nova
metodologia significa un impuls per a la nostra organització tot afermant i millorant el compromís amb els nostres grups d’interès. Per
tant,la memòria actual ens serveix per un primer contacte amb aquesta nova metodologia, que ens permetrà, els propers anys, millorar
els nostres processos interns i externs de detecció de temes rellevants, alhora que ens servirà de procés de millora contínua en relació
amb els nostres grups d’interès.
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1.5. Obra Social “la Caixa”
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1.7. Òrgans de Govern
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[1. Fundació “la Caixa”]

1.1. Resum d’objectius, acció i compromisos
Els nostres programes clau
Àmbit Social

Àmbit de Ciència, Recerca i Medi Ambient

Habitatge assequible i Lloguer solidari

Investigació

Lluita contra la pobresa infantil

Medi ambient

Integració laboral, Incorpora Reincorpora

Ciència en societat

Gent 3.0
Atenció integral a persones amb malalties avançades
Àrea internacional
Emprenedoria social
Intervenció comunitària intercultural
Voluntariat
Programa d’ajudes a projectes d’iniciatives socials
Palau Macaya
Obra Social descentralitzada

Àmbit d’Educació

Àmbit de Cultura

EduCaixa

Grans aliances culturals

Beques

Exposicions
Música
CaixaForum Barcelona
CaixaForum Madrid
Altres centres CaixaForum
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Pressupost per programes
La Fundació “la Caixa” durant el 2012 ha focalitzat el seu pressupost a potenciar els programes socials com a resposta clara al
context econòmic actual
Programes

Milers d’euros
2012

2011

Variació interanual
(2012-2011)

2010

Variació interanual
(2011-2010)

233.464

261.102

12%

326.089

-25%

Programes medi ambient i ciència

42.780

59.129

-38%

58.937

0%

Programes culturals

52.620

57.621

-10%

49.711

14%

Programes educatius i recerca

32.151

30.806

4%

27.892

9%

361.015

408.658

-13%

462.629

-13%

Programes socials

Total

350.000
326.089

300.000
261.102

Milers d’€

250.000

233.464

200.000

150.000

100.000
59.129

58.937

42.780

50.000

52.620

57.621
49.711
32.151

30.806

27.892

0
2012 2011 2010

2012 2011 2010

2012 2011 2010

2012 2011 2010

Programes socials

Programes medi
ambient i ciència

Programes culturals

Programes educatius
i recerca

Memòria de Sostenibilitat [2012] de la Fundació “la Caixa”

10

Fundació “la Caixa”

Resultats tangibles dels nostres programes
Programes i projectes

Principals resultats

Programas sociales
CaixaProinfancia

56.941 infants i 35.879 famílies ateses

Habitatge assequible i Lloguer solidari

2.373 pisos entregats

Incorpora

10.504 persones han trobat feina

Emprenedoria social

48 nous emprenedors per a 20 nous projectes

Atenció integral a persones amb malalties avançades

12.422 pacients i 17.468 familiars

Violència: tolerància 0

921 dones ateses

CiberCaixa Hospitalàries

191.717 persones ateses

Programes educatius i recerca
EduCaixa

878.043 escolars formats presencialment i 252.177 de forma online

Programes medi ambient i ciència
Recercaixa

23 propostes a la convocatòria de projectes d’estudis

Conservació d’espais naturals

271 projectes que han permès la reinserció laboral de
1.600 persones a tot el territori espanyol

Programes culturals
CaixaForum

105 exposicions i 14.000 activitats, 2,4 milions de visitants.
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Indicadors d’actuació clau per a la FLC
Creació de valor
Fundació ”la Caixa”

Milers d’euros

Principal grup
d’interès

2012

2011

Variació
interanual
(2012-2011)

2010

Variació
interanual
(2011-2010)

Valor econòmic directe
creat (VEC)

261.932

283.790

-8%

287.500

-1%

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

261.932

283.790

-8%

287.500

-1%

Valor econòmic distribuït
(VED)

261.932

283.790

-8%

287.500

-1%

Costos operatius

15.032

14.253

5%

12.466

13%

Proveïdors

Sous i salaris i beneficis
socials, per als empleats

29.092

28.724

1%

25.981

10%

Empleats

994

628

37%

512

18%

Govern i
administracions públiques

216.814

240.185

-11%

248.541

-3%

ONL, entitats del
tercer sector; múltiples
beneficiaris dels
programes i activitats
de FLC i proveïdors

0

0

0%

0

0%

Pagaments a governs (tributs)
Serveis exteriors i ajudes
concedides (inversions en
la comunitat)

Valor econòmic retingut (VER)

Valor econòmic directe creat (VEC) i valor econòmic distribuït (VED)

300.000
280.000

283.790

287.500

261.932

260.000

Milers d’€

240.000
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
2012
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Indicadors d’actuació clau per a la FLC
Pràctiques laborals
2012

e

2011

2010

Total

(%) Respecte
al total
d’empleats

Total

(%) Respecte
al total
d’empleats

Variació
interanual
(2012-2011)

Total

(%) Respecte
al total
d’empleats

Variació
interanual
(2011-2010)

Nombre total d’empleats

381

100,0

396

100,0

-3,94%

392

100,0

-1,02%

Contracte indefinit o
permanent

379

99,5

391

98,7

-3,17%

389

99,2

-0,51%

Empleat a temps complet

372

97,6

388

98,0

-4,30%

349

89,0

-11,17%

9

2,4

8

2,0

11,11%

43

11,0

81,40%

Homes

119

31,2

121

30,6

-1,68%

113

28,8

-7,08%

Dones

262

68,8

275

69,4

-4,96%

279

71,2

1,43%

Espanya

379

99,5

394

99,5

-3,96%

392

100,0

-0,51%

2

0,5

2

0,5

0,00%

0

0,0

0,00%

Empleat a temps parcial

Fora d’Espanya

Nombre total d’empleats
450

Nombre d’empleats

381

396

392

2011

2010

400
350
300
250
200
2012

Seguretat i salut
2012

2011

2010

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Variació
interanual
(2012-2011)

Homes

Dones

Total

Total
contingències
comunes

7

58

65

17

67

84

-29,23%

12

74

86

-2,38%

Total
accidents
de treball

1

2

3

1

3

4

-33,33%

1

2

3

25,00%
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Variació
interanual
(2011-2010)

Fundació “la Caixa”

Indicadors d’actuació clau per a la FLC
Accions ambientals

u

2012

2011

Variació
interanual
(2012-2011)

Paper

(kg)

231.340

216.532

6,40%

98.750,00

Bosses de fècula de patata

(kg)

0

31

n.a.

80

Bosses de paper

(kg)

440

0

Publicacions – Catàlegs

(kg)

25.800

28.800

-11,63%

n.d.

n.d.

Publicacions – Opuscles

(kg)

294.490

378.175

-28,42%

n.d.

n.d.

Total materials reciclats
que són utilitzats

(kg)

175.587

186.651

-6,30%

86.011,90

53,92%

Total consum energia
dins de l’organització

(GJ)

90.841

91.009

-0,18%

94.323

-3,64%

Aigua

(m3)

56.537

56.416

0,21%

52.980,00

u

2012

2011

Variació
interanual
(2012-2011)

2010

n.a.

0

Variació
interanual
(2011-2010)
54,39%
-158,06%
n.a.

6,09%

Petjada de carboni

2010

Variació
interanual
(2011-2010)

Emissions directes CO2
(abast 1)

(tnCO2eq)

182,3

199,9

-9,65%

286,8

-43,47%

Emissions indirectes CO2
(abast 2)

(tnCO2eq)

8.028,8

7.043,8

12,27%

6.120,3

13,11%

Emissions indirectes CO2
(abast 3)

(tnCO2eq)

1.604,2

1.966,9

-22,61%

n.d

n.d.
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Evolució de la petjada de carboni per abast

12.000
10.000
1.604,2

8.000

TnCO2eq

Emissions indirectes GEI
(abast 3)

1.966,9
8.028,8
7.043,8

6.000

6.120,3

Emissions indirectes GEI
(abast 2)
Emissions directes GEI
(abast 1)

4.000
2.000

2012

286,8

199,9

182,3

0

2010

2011

* Per a l‘any 2010 les dades de les emissions d’abast 3 no estan disponibles.

1.2. Perfil de l’organització
La Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, (en endavant, Fundació ”la
Caixa”, la Fundació o FLC) és una
institució de naturalesa no lucrativa,
beneficosocial, de caràcter privat i
independent, l’objecte fonamental de la
qual és el foment i el 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 ànim lucratiu 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
Fundacions Privades de la Generalitat de
Catalunya.

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
(en endavant, la Caixa d’Estalvis o l’Entitat)
és la seva entitat fundadora, i la Fundació
es regeix per la voluntat de la primera. 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.
D’acord amb aquesta funció, la Fundació
està subjecta a les directrius, supervisió i
control del consell d’administració i/o de la
comissió d’obres socials de l’Entitat, als
quals ha de retre comptes.

La Fundació neix de la fusió, l’any 1990, de
la Fundació Caixa d’Estalvis i de la
Fundació Privada Caixa de Barcelona, que

Memòria de Sostenibilitat [2012] de la Fundació “la Caixa”
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1.3. Identificació dels nostres grups
d’interès (G4-25)
La Fundació concep la Responsabilitat
Social Corporativa des del diàleg i l’acord
amb tots els grups d’interès.
Per això, la FLC, estant compromesa com
està en la millora contínua de les relacions
amb els seus grups d’interès, el 2011 va
realitzar un estudi per identificar i estudiar,
a nivell integral de l’organització, els seus
principals grups d’interès. L’univers d’estudi
van ser els 37 projectes que constituïen
l’activitat de la FLC i que s’agrupaven en
quatre grans àmbits d’activitat de la FLC.
La metodologia utilitzada va ser una fitxa
de recollida d’informació adreçada als
responsables de cadascun dels diferents
programes i projectes, els quals van ser
preguntats sobre (i) quins grups d’interès
consideraven que podien influir, o es
podien veure afectats, de forma
significativa, per l’activitat portada a terme
pel seu projecte/programa/àrea de
responsabilitat, així com sobre (ii) el grau
d’influència/afectació, i sobre (iii) el tipus i

Fundació “la Caixa”

nivell de participació en l’activitat/en el
projecte. Informació complementada amb
(iv) l’anàlisi de documentació de
l’organització aplicable als grups d’interès.
Aquest estudi, realitzat el 2011, va ser
ratificat el 2012, mantenint els mateixos
grups d’interès prioritaris ja que l’activitat
de la FLC s’ha mantingut dins dels
mateixos àmbits d’actuació en els dos
darrers anys. Amb tot, la informació
relativa a cada un dels projectes i
programes s’ha actualitzat l’any 2012, any
de referència d’aquest informe.
Aquest estudi ha permès a la FLC assentar
les bases per a la realització del posterior
treball de participació i consulta als grups
d’interès identificats. Entre els mesos de
desembre de 2012 i gener de 2013 s’han
realitzat diferents enquestes online als
diversos grups d’interès que han permès:
• Comprendre millor les seves expectatives
i interessos respecte de 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.
• Identificar aquells aspectes/àmbits de
potencial col·laboració, per treballar de
forma conjunta en la creació de
programes que permetin unir esforços i
aconseguir solucions consensuades en la
creació de valor compartit.
• Estrènyer i reforçar les relacions amb
cadascun dels grups d’interès.
Addicionalment, la consecució d’aquest
treball també ens permet definir i establir
dinàmiques de relació i diàleg més
sistemàtiques.
Després del treball realitzat d’identificació i
anàlisi, 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,

G4-24. Esquema dels grups d’interès de la Fundació “la Caixa”

Clients de
CaixaBank

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

Patronat

Protectorat
(Generalitat
de Catalunya)

Empleats

Fundació
”la Caixa”

Proveïdors

ONL i
associacions
del tercer
sector

Govern i
administracions
públiques (AAPP)

Comunitat
acadèmica

Beneficiaris

Mitjans de
comunicació

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

aquelles iniciatives i programes que es
corresponen amb els seus principis de
Responsabilitat Social Corporativa i amb els
quals se sent identificada. Així, la Fundació
participa en les accions i iniciatives d’àmbit
europeu i nacional següents:

En tant que organització líder en el seu
sector, també exerceix el seu lideratge
donant suport i participant activament en

• EAD: The European Action on Drugs.
Platform.
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• 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.

Fundació “la Caixa”

• EAZA’s EZG: Zoo Horticulture Group of
the European Association of Zoos and
Aquaria.
• ECSITE: The European Network of
Science Centres and Museums.
• EFC: European Foundation Center, i en
particular en les comissions de treball:
– Environmental Funders Group (grup de
finançadors mediambientals)
– European Forum on Philantropyand
Research (fòrum Europeu sobre
filantropia i recerca)
– 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.
• FUNDACULT: accions culturals d’entitats
financeres i empreses iberoamericanes.
• ICEE: International Committee of
Exhibitions Exchange.
• ICOM: International Council of
Museums.

• The Intercultural City programme and
Network of the Council of Europe and
the European Commission.
El 2012, s’ha d’esmentar la participació, per
primera vegada, en el programa TIEPOLO
(Tailor-made International Exchange
Programme Offering Learning
Opportunities) promogut per l’European
Foundation Center. Es tracta d’un programa
que ofereix als empleats de les fundacions
membres de l’EFC (European Foundation
Centre) la possibilitat de construir i
desenvolupar les seves habilitats
professionals i personals a través de
l’intercanvi d’empleats entre diferents
fundacions. D’aquesta manera, es promou
tant la millora organitzacional de les
fundacions com l’adquisició per part dels
empleats d’una dimensió internacional i un
aprenentatge de bones pràctiques que es
realitzen en altres entitats. Durant el 2012,
cinc empleats de la FLC involucrats en
diferents àmbits funcionals de la Fundació
han realitzat, assessorats per l’EFC, estades
d’una setmana a diferents fundacions
internacionals. El programa, gestionat per
Recursos Humans, els ha permès
intercanviar coneixement amb altres
fundacions i identificar bones pràctiques
internacionals per incorporar-les a l’FLC.

• IEO: International Exhibition Organizers.
• INAEM: Institut Nacional de les Arts
Escèniques i Música.
• Els Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni de l’ONU.
• Observatori 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.

1.4. Determinació d’aspectes
rellevants i cobertura
(G4-18 i G4-21)
La present memòria de sostenibilitat té per
objectiu donar resposta a les necessitats
dels nostres grups d’interès incloent-hi
aquells aspectes que es poden considerar
rellevants (materials) per a l’organització.
Aquests aspectes inclouen tant aquells que
reflecteixen els impactes econòmics,
ambientals i socials significatius de
l’organització com els que influeixen de
forma substancial en les anàlisis i les
decisions dels nostres grups d’interès.
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Per a la detecció i l’anàlisi d’aquests
assumptes, s’han seguit els “Principis per a
determinar el contingut de la memòria” de
la Global Reporting Initiative (en endavant,
GRI) d’acord amb la Guia per a l’elaboració
de memòries de sostenibilitat – Versió G4.
Aquest procediment inclou quatre principis
bàsics que la memòria ha de complir:
1. La memòria ha d’identificar els grups
d’interès i incloure una explicació sobre
com la FLC ha respost a les seves
expectacions i interessos.
2. La memòria ha d’incloure l’acció de
l’organització en el context de
sostenibilitat.
3. La memòria ha d’incloure els aspectes
rellevants, és a dir, aquells que
reflecteixin els impactes econòmics,
ambientals i socials significatius de
l’organització o influeixin de forma
substancial en les anàlisis i les decisions
dels grups d’interès.
4. La memòria ha d’incloure l’abast dels
aspectes materials (exhaustivitat).
D’acord amb aquests principis, i amb
l’objectiu de detectar els assumptes
veritablement rellevants per a la FLC, s’han
seguit les diferents etapes incloses en el
“Manual d’Aplicació” de la Guia per a
l’elaboració de memòries de sostenibilitat Versió G4 de la GRI:
1. Identificació: anàlisi de la cadena de
valor
2. Priorització d’assumptes
3. Validació i
4. Revisió
Aquestes etapes han permès a la FLC
detectar aquells assumptes rellevants tant
internament com externament i que, per
consegüent, la present memòria ha
d’incloure i als quals ha de donar
resposta.

Fundació “la Caixa”

A. Identificació: anàlisi de la cadena
de valor de la FLC
El punt de partida per a determinar quins
assumptes es poden considerar com a
rellevants per a una organització és
dibuixar la seva cadena de valor. D’aquesta

manera, es pot detectar i analitzar en
quines etapes o activitats hi ha assumptes
rellevants per a l’organització.

de valor considerant tant la seva activitat
com els diferents imputs/outputs que
interactuen i afecten la gestió de la
Fundació.

Per tal de donar resposta a aquesta
primera etapa, la FLC va realitzar un estudi
intern en el qual va definir la seva cadena

Cadena de valor de la FLC
«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 fos el cas, innovadores, avaluables respecte dels seus resultats i
susceptibles de ser transferides a altres entitats. Amb un àmbit preferent d’actuació al territori espanyol, i amb una visió global i coherent de l’entorn
internacional. Tot això orientat pels objectius de transformació social sostenible i generació d’oportunitats per a les persones.»

La nostra missió

Recursos clau

Persones: empleats, voluntaris

Patronat

Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona
CaixaBank

Socis, entitats socials,
administracions, universitats,
museus, bancs, fundacions

Proveïdors

Socis, entitats socials,
administracions, universitats,
museus, bancs, fundacions

Finançament:
Obra social “la Caixa”
Recursos propis

Sistema d’informació
i processos
Energia, aigua, altres materials

Solidaritat

Activitats clau que generen valor
(inclou programes i projectes)

Resultats clau

Àrea social
A destacar: Reincorpora,
Incorpora, Habitatge assequible
i lloguer solidari, Atenció integral
a persones amb malalties
avançades, Cibercaixa,
Tolerància zero,
Caixaproinfància, Emprenedoria
social, Gent 3.0, Cooperació
internacional, Intervenció
comunitària intercultural,
Voluntariat, Convocatòria
d’ajudes socials

•Aprofitament i creació de noves
oportunitats laborals
•Creació d’un model de promoció i
desenvolupament de la infància en situació
de pobresa i vulnerabilitat
•Entrega d’habitatges de lloguer a joves i
persones grans
•Inserció laboral de col·lectius en risc
d’exclusió social
•Promoció de l’envelliment actiu i
saludable
•Millora de la qualitat de vida de les
persones amb malalties avançades
•Tutela de nous emprenedors
•Millora de la convivència

Àrea educació
Parlem de drogues, Educaixa,
Beques, Activitats educació,
Programa educatiu, Estudis
socials

Àrea de ciència
Recerca en general, Recercaixa,
Conservació d’espais naturals i
reinserció laboral, Climadat,
Ciència en societat

Àrea de cultura
Exposicions d’art, Diversons,
Concerts participatius, Caixaforums:
BCN i Madrid, Lleida, Palma,
Programa d’Impacte social

Integritat

•Integració laboral
•Foment de l’emprenedoria
•Accés a un habitatge digne,
especialment per als col·lectius
com ara els joves, les persones
grans i les famílies amb rendes
modestes
•Lluita contra l’exclusió social de
les persones que viuen en
situacions de pobresa, amb
especial atenció a la població
infantil

•Creació d’un portal pedagògic adreçat a
escolars, associacions, mares i pares
•Concessió de beques de formació

•Expandir el coneixement
•Fomentar la transferència de
coneixement, el desenvolupament
de la recerca i els avenços
tecnològics

•Aproximació de la recerca a la societat
•Estimulació de les vocacions científiques i
posada en valor de la recerca com a motor
del progrés social
•Aliances amb institucions de recerca
científica
•Recollida de dades de mesurament sobre
el clima

•Increment de la cultura
científica de la societat i la
innovació
•Foment de l’excel·lència
•Intercanvi de coneixement
científic
•Millora i cura del medi ambient

•Aliances culturals
•Exposicions d’art
•Organització de concerts

•Expansió de la cultura; acostar el
món de la cultura a tots els
públics i a tota la geografia

Valors
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Humanisme

Transcendència
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L’any 2010, en el marc del seu Pla
Estratègic 2010-2016, la FLC va fixar la
seva missió i valors a partir dels quals
desenvolupa la seva activitat d’acord amb
una estratègia robusta i d’acord amb unes
directrius clares i transparents. L’objecte de
la FLC és el desenvolupament de
programes i projectes que aportin un
benefici i un valor actiu a la societat. Per
això, la FLC porta a terme un gran nombre
de projectes i programes en quatre àrees
diferents que responguin a les necessitats
actuals de la societat. De fet, del context
de crisi econòmica actual n’ha resultat
l’aparició de readaptacions de programes
socials durant el 2012.

La FLC necessita una sèrie de recursos
principals que li permetin desenvolupar la
seva activitat a la vegada que li asseguren
una estabilitat financera i reputacional. Els
recursos clau necessaris per a la Fundació,
d’acord amb l’estudi previ realitzat, se
centren en els seus principals grups
d’interès: els seus empleats, la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
CaixaBank, els seus socis, el Patronat, els
seus proveïdors, els recursos econòmics i
els recursos naturals com són energia o
aigua.

Finalment, un cop identificada la cadena
de valor de la fundació, s’han identificat els
assumptes rellevants així com l’àrea
d’activitat que poden afectar dins de la
FLC. A continuació es presenta un
esquema sobre els principals assumptes
considerats així com les etapes en què
poden afectar la FLC.

G4 -19 i G-20. Aspectes clau i abast
«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 fos el cas, innovadores, avaluables respecte dels seus resultats i
susceptibles de ser transferides a altres entitats. Amb un àmbit preferent d’actuació al territori espanyol, i amb una visió global i coherent de l’entorn
internacional. Tot això orientat pels objectius de transformació social sostenible i generació d’oportunitats per a les persones.»

La nostra missió

Recursos clau

Activitats clau que generen valor
(inclou programes i projectes)

Ocupació
Seguretat i salut ocupacional
Compromís amb grups dʼinterès
Diversitat i igualtat dʼoportunitats
Igualtat en la remuneració entre homes i dones
Gestió econòmica
Impactes econòmics indirectes
Gestió de la cadena de subministrament
Bon govern
Gestió ambiental
Imatge de lʼObra Social

Solidaritat

Integritat

Resultats clau

Criteris per a la selecció de projectes
Transparència en els programes i projectes
Seguiment, avaluació i aprenentatge dels programes i
projectes
Integració de gènere i diversitat en els programes
Coordinació amb les activitats i programes dʼaltres actors
Aliances i finançament de projectes i programes
Incidència política i campanyes de sensibilització pública
Projectes ambientals

Valors
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Humanisme

Beneficis per a la societat

Benefici social que aporta la Fundació “la
Caixa”
Rellevància de les accions i contribució al
progrés de la societat

Transcendència

Fundació “la Caixa”

B. Priorització (G4-27)
Una vegada identificats els assumptes
rellevants, es va portar a terme l’etapa de
priorització. Dins d’aquesta etapa, es varen
fer diferents entrevistes amb les àrees de
l’Organització amb la finalitat de
determinar com es tradueix cada aspecte a
la realitat de l’Organització i quina és la
rellevància de cada un per a l’activitat de la
FLC. D’igual forma, també es van
considerar en aquest punt els assumptes
rellevants inclosos en el document de la
GRI anomenat “Sustainability Topics for
Sector: What Stakeholders want to know”.
Aquest document estableix, per sectors, els
assumptes que es poden considerar
rellevants. Això va permetre garantir que
tots els assumptes amb un impacte social,
econòmic i ambiental significatiu, fossin
considerats d’acord amb el tipus d’activitat
que desenvolupa la FLC. Per altra banda,
també es va avaluar la influència d’aquests
assumptes en les avaluacions i decisions
dels grups d’interès. Per a aquest procés,
es va endegar una consulta amb els
diferents grups d’interès i també una
anàlisi de premsa.
De cara a la consulta amb els grups
d’interès, destaca l’estudi de percepció
portat a terme per la FLC sobre els
aspectes i perspectives d’aquests grups
sobre la FLC. L’estudi va consistir en la
realització de diverses enquestes online
entre els mesos de desembre de 2012 i
febrer de 2013, a dos grups d’interès
diferents de l’Organització: els
“Stakeholders” (que incloïen les
organitzacions col·laboradores,
organitzacions no lucratives, la comunitat
acadèmica, l’Administració Pública,
Organitzacions similars i empreses i
proveïdors de serveis), i el personal de
CaixaBank. A través de les enquestes, se

sol·licitava als participants que valoressin
una sèrie d’aspectes, des del seu punt de
vista i percepció, sobre l’activitat i el
benefici de la FLC.
De l’estudi se’n va desprendre que els
assumptes més importants per als diferents
grups d’interès consultats s’englobaven
dins de l’acció social de la FLC. Les
enquestes realitzades mostraven, a més,
que els diferents grups d’interès eren
partidaris de prioritzar i assignar més
recursos a l’àrea d’acció social per damunt
de la resta d’àrees. Per altra banda, els
aspectes esmentats de forma més
recurrent per part dels grups d’interès, es
referien a la contribució al progrés de la
societat per part de la FLC, la imatge de la
fundació en la societat, el benefici social de
la FLC i la rellevància de les accions que
porta a terme l’Obra Social “la Caixa”.
De la mateixa manera, a l’estudi es
preguntava per aquells aspectes que la
persona enquestada valorava amb major o
menor puntuació. Els resultats van treure a
la llum que els aspectes més ben valorats
eren el nivell de transparència i de rigor,
l’amabilitat i accessibilitat de la FLC, la
satisfacció en la relació, la contribució al
progrés de la societat, el benefici social i la
rellevància en les accions, mentre que els
aspectes menys ben valorats eren la manca
de suport i fluïdesa en la comunicació, el
nivell de revisió i la millora dels programes i
activitats. Convé esmentar que les
preguntes adreçades als empleats van ser
diferents de les que es van fer a altres
grups d’interès, atès que aquest és un grup
d’interès que treballa directament per al
grup “la Caixa”. En aquest cas, les
preguntes es relacionaven més amb les
àrees de coneixement dels empleats i les
àrees que la Fundació “la Caixa” hauria de
prioritzar. El resultat d’aquesta part de
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l’enquesta va mostrar que l’àrea de
coneixement més mal valorada i, a més, de
la qual els empleats en tenien un
coneixement menor era el medi ambient,
mentre que l’àrea més coneguda era la
social en línia, i en això hi havia
coincidència amb les respostes d’altres
grups d’interès.
Finalment, es va portar a terme una anàlisi
de premsa que va permetre detectar
possibles assumptes que poden representar
un risc per a la reputació de la FLC, atès
que són tractats àmpliament pels mitjans
de comunicació i consegüentment
requereixen una resposta d’acord amb els
valors i principis bàsics de la fundació com
són l’honestedat i la transparència. Dins
d’aquesta anàlisi, l’assumpte més
àmpliament tractat per la premsa feia
referència al benefici de l’acció de la FLC
envers la societat, per davant del suport,
finançament i coordinació amb altres
actors. També van ser recurrents les
notícies relatives a la gestió i la
transparència dels projectes i programes en
els seus diferents àmbits: acció social,
educació, lloguer social, salut,
emprenedoria social, ajuda humanitària,
inclusió social, lluita contra la pobresa i
exclusió social.
Una vegada avaluat i ponderat cada un
dels imputs consultats, es va obtenir el
mapa de distribució dels assumptes
materials següent.

Fundació “la Caixa”

Gràfic de priorització
ALT

MITJÀ

BAIX

ALT

Benefici social

Suport, finançament
i coordinació amb
altres actors

Influència en les anàlisis i les decisions dels grups d’interès

Imatge de l’Obra Social

Bon govern

Gestió econòmica

MITJÀ

Criteris en la
selecció dels projectes

Gestió dels projectes i
transparència
Integració de gènere i
diversitat en els
programes

Gestió cadena subministrament

Desenvolupament
professional empleats

Salut i seguretat

Projectes ambientals

Incidència política i
campanyes de sensibilització
pública

Gestió de residus

Significança dels impactes econòmics, socials i ambientals

C. Validació
La tercera etapa del procés d’identificació
dels assumptes rellevants va ser la validació
d’aquests assumptes per part del Comitè
Executiu de la FLC per assegurar-ne la

realitat d’acord amb l’activitat la FLC.
Durant el procés de validació no es van
modificar els aspectes considerats en les
etapes prèvies, per tant, els aspectes
inclosos en la priorització són els aspectes
materials finals.
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BAIX

Canvi climàtic
i energia

Consum d’aigua i recursos

Fundació “la Caixa”

D. Revisió
Aquesta última etapa és la etapa de revisió
del procés de determinació d’aspectes
rellevants així com l’actualització dels
assumptes materials depenent de
l’estratègia i el context de la Fundació.
El 2012, la FLC ha portat a terme un
primer estudi en profunditat de
determinació d’aspectes rellevants que li
ha permès, a partir de la seva cadena de

valor, identificar i assignar per àrea
d’activitat cada un dels aspectes rellevants.
En els propers anys, l’estratègia de la FLC,
se centrarà a plantejar el procés de
determinació d’aspectes rellevants com un
procés iteratiu de millora continuada que
ens permeti aprofundir en els aspectes
materials considerats el 2012, així com
actualitzar-los d’acord amb les necessitats i
el context social canviant en el qual
desenvolupem la nostra activitat.

A la taula següent s’hi presenten els
diferents aspectes rellevants així com els
temes inclosos a partir de l’estudi de
materialitat. S’hi ha afegit una columna
amb els aspectes rellevants considerats a la
guia GRI d’acord amb la versió G4. Això
permet identificar els aspectes rellevants
que han de ser considerats a l’índex de
contingut adjuntat al final d’aquesta
memòria.

Els aspectes identificats, per ordre de rellevància, han estat:
Aspectes rellevants
considerats a
l’estudi de
materialitat

Benefici social

Assumptes

Indicadors G4 i GRI sectorials

Principals projectes d’acord amb l’estratègia de FLC dels
diferents àmbits: acció social, educació, lloguer social, salut,
ajuda humanitària, inclusió social, lluita contra la pobresa i
exclusió social, ocupació per a persones amb baixa formació,
programa Incorpora, emprenedoria social
Benefici i valor social de la Fundació “la Caixa”

G4-EC1: Valor econòmic directe generat i
distribuït

NGO7: Assignació de recursos

Rellevància de les accions i contribució al progrés de la
societat
Suport, finançament i
coordinació amb altres
actors

Coordinació amb les activitats i programes d’altres actors,
aliances amb altres entitats/fundacions

Imatge de l’Obra
Social

Imatge

Bon govern

Suport econòmic a altres entitats/fundacions

Aspectes diferencials respecte a altres institucions
Estructura, diversitat, remuneració i transparència del Patronat i
els diferents òrgans de govern d’acord amb bones pràctiques en
l’àmbit del govern corporatiu
Codi de valors ètics i plans de formació i comunicació del
codi
Comitès de direcció existents
Procediments interns per evitar conflictes d’interès
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NGO6: Processos que permetin tenir en
compte i coordinar amb les activitats i
programes d’altres actors
No s’ha trobat un aspecte equivalent

G4-LA12: Composició dels òrgans de govern
i desglossament de la plantilla per categoria
professional i sexe, edat, pertinença a
minories i altres indicadors de diversitat

Fundació “la Caixa”

Els aspectes identificats, per ordre de rellevància, han estat (continuació):
G4-EC1: Valor econòmic directe generat i
distribuït
G4-EC4: Ajudes econòmiques atorgades per
ens del govern

Polítiques de gestió financera

NGO8: Fonts de finançament per
categories i els cinc donants més
importants, així com el valor monetari de la
contribució
Assignació pressupostària per àrees
G4-PR7: Nombre de casos d’incompliment
de la normativa o els codis voluntaris
relatius a les comunicacions de màrqueting,
com ara la publicitat, la promoció i el
patrocini, desglossats en funció del tipus de
resultat

Gestió econòmica

Polítiques i mecanismes de control financer
Ajudes rebudes per part de governs
Fonts de finançament i valor de la contribució

G4-EN31: Desglossament de les despeses i
les inversions ambientals
NGO7: Assignació de recursos

Criteris en la selecció
dels projectes

Criteris considerats en la selecció de projectes d’acord amb
l’estratègia de l’FLC
Transparència, sistemes de monitoratge, avaluació i
aprenentatge dels programes i projectes
Eficiència i impacte dels programes i projectes

Canvis implementats en els programes i projectes amb la
finalitat de millorar-los
Gestió dels projectes
i transparència

Mesures establertes per comunicar els canvis en els programes
i projectes

Privadesa i seguretat dels clients/beneficiaris

Mecanismes de feedback i queixes
Integració de gènere i
diversitat en els
programes

Mesures per integrar gènere i diversitat en el disseny,
implementació, avaluació i cicle d’aprenentatge dels
programes i projectes
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No s'ha trobat un aspecte equivalent
G4-SO1: Percentatge de centres en els quals
s’han implantat programes de
desenvolupament, avaluacions d’impactes i
participació de la comunitat local
G4-PR8: Nombre de reclamacions
fonamentades sobre la violació de la
privadesa i la fuga de dades dels clients
NGO2: Mecanismes per a l’obtenció de
feedback i queixes en relació amb els
programes i les seves polítiques, i per a
determinar les accions a emprendre per
respondre-hi
NGO3: Sistemes 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
NGO4: Mesures per a integrar el component
de «gènere i diversitat» en el disseny,
execució, seguiment, avaluació i cicle
d’aprenentatge del programa

Fundació “la Caixa”

Els aspectes identificats, per ordre de rellevància, han estat (continuació):
Implantació d’un sistema per a l’atracció i retenció de talent
(polítiques de remuneració i beneficis socials)

Estabilitat en el lloc de treball (sindicats, plans de jubilació)

G4-EC3: Cobertura de les obligacions de
l’Organització derivades del seu pla de
prestacions
ENG4-EC5: Relació entre el salari inicial
desglossat per sexe i el salari mínim local
allà on es desenvolupen operacions
significatives
G4-LA1: Nombre i índex de contractacions i
rotació mitjana d’empleats, desglossats per
grup d’edat, sexe i regió
G4-LA2: Prestacions socials per als empleats
a jornada completa que no s’ofereixen als
empleats temporals o a mitja jornada,
desglossat per ubicacions significatives
d’activitat

Retribució

Desenvolupament
professional
empleats

G4-LA3: Índexs de reincorporació al treball i
de retenció després de la baixa per
maternitat o paternitat, desglossats per sexe
Formació i desenvolupament dels empleats

Polítiques sobre la diversitat, igualtat i integració dels seus
empleats

G4-LA11: Percentatge d’empleats que
reben avaluacions regulars de l’acompliment
i desenvolupament professional,
desglossat per sexe i per categoria
professional

Diàleg amb sindicats i existència d’un conveni col·lectiu

G4-LA12: Composició dels òrgans de
govern i desglossament de la plantilla per
categoria professional i sexe, edat,
pertinença a minories i altres indicadors de
diversitat

Implantació d’un sistema de gestió de salut i seguretat
estàndards internacionals

Salut i
seguretat

G4-LA10: Programes de gestió d’habilitats i
de formació continuada que fomenten
l’ocupabilitat dels treballadors i els ajuden a
gestionar el final de les seves carreres
professionals

Foment de la sensibilització i formació en matèria de Salut i
seguretat entre empleats

G4-LA5: Percentatge de treballadors que
està representat en comitès formals de
seguretat i salut conjunts per a direcció i
empleats, establerts per ajudar a controlar i
assessorar sobre programes de seguretat i
salut laboral

Gestió del risc

G4-LA6: Tipus i índexs de lesions,
malalties professionals, dies perduts,
absentisme i nombre de víctimes mortals
relacionades amb el treball per regió i per
sexe

Sistema de registre de dades d’accidentabilitat, absentisme i
dies perduts d’empleats

G4-LA8: Assumptes de salut i seguretat
coberts en acords formals amb els
sindicats
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Els aspectes identificats, per ordre de rellevància, han estat (continuació):
G4-EN3: Consum energètic intern
Identificació, avaluació i objectius de reducció del consum
d’energia així com les seves emissions (petjada de carboni i/o
emissions associades a l’activitat de l’Organització)

G4-EN4: Consum energètic extern
G4-EN6: Reducció del consum energètic
G4-EN15: Emissions directes de gasos
d’efecte hivernacle (abast 1)

Canvi climàtic i
energia

G4-EN16: Emissions indirectes de gasos
d’efecte hivernacle en generar energia
(abast 2)
Foment de l’eficiència i les energies renovables per tal de
mitigar el canvi climàtic

G4-EN17: Altres emissions indirectes de
gasos d’efecte hivernacle (abast 3)
G4-EN19: Reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle
G4-EN1: Materials per pes o volum

Identificació, avaluació i objectius de reducció del consum de
paper i consumibles d’impressió

Consum d’aigua i
recursos

Identificació, avaluació i reducció de l’impacte que genera
l’Organització sobre els recursos hídrics

G4-EN22: Vessament total d’aigües, segons
la seva qualitat i destinació

Processos de formulació, comunicació, implementació i canvi
en la defensa de posicions de l’Organització respecte de temes
concrets així com de realització de campanyes públiques de
conscienciació
Estratègies, activitats i actuacions realitzades en relació amb
la sensibilització pública

Gestió cadena
subministrament

Sistemes de gestió de proveïdors per a estendre compromisos
laborals, ambientals, de seguretat i salut, ètics, etc., entre la
cadena de subministrament
Mesures per a la identificació, avaluació i seguiment de
proveïdors

Projectes ambientals

Gestió de residus

G4-EN8: Captació total d’aigua segons la
font
G4-EN9: Fonts d’aigua que han estat
afectades significativament per la captació
d’aigua

Promoció de la reutilització d’aigua

Incidència política i
campanyes de
sensibilització pública

G4-EN2: Percentatge dels materials utilitzats
que són materials valoritzats

Tasques forestals de prevenció d’incendis, plantació d’espècies
per part de comunitats, Cosmocaixa i medi ambient,
participació en l’apagada mundial
Identificació, avaluació i objectius de reducció de residus
Sistema de gestió de residus
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NGO5: Processos per a la formulació,
comunicació, implementació i canvi en
posicions d’incidència política i en
campanyes de sensibilització pública

G4-EC9: Percentatge de la despesa als
indrets on es fan operacions significatives
que correspon a proveïdors locals

No s’ha trobat un aspecte equivalent

G4-EN23: Pes total dels residus, segons tipus
i mètode de tractament

Fundació “la Caixa”

Tots els assumptes detectats en els estudis
previs són tractats en la present memòria
de forma anual, i de forma periòdica i
continuada a partir dels diferents canals
existents amb els grups d’interès. Per
l’activitat de la FLC, un dels principals
grups d’interès com ara els beneficiaris,
disposen, depenent del tipus de projecte i
programa, de diversos canals (tant físics
com virtuals) que els permeten transmetre
qualsevol dubte o pregunta, relacionada
amb el disseny, implementació, etc. dels
projectes.

1.5. Obra Social “la Caixa”
Un dels objectes de Caixa d’Estalvis i
Pensiones de Barcelona1 és el finançament
i 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.
És, per tant, mitjançant l’acció social de
l’Obra Social que l’entitat Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona reverteix a la
societat una part important dels seus
beneficis i acompleix el seu objectiu
fundacional. L’Obra Social ”la Caixa”
desenvolupa programes i fomenta
iniciatives que tenen per 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 porta a
terme a partir d’alguns principis, entre els

1. Conforme a allò que disposa 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; en
endavant, Llei de caixes d’estalvis de Catalunya o
LORCA).

quals hi ha el de l’anticipació, que permet
donar resposta a problemàtiques socials no
ateses per altres institucions, i el de la
flexibilitat, pel qual adapta els seus
programes a les noves necessitats d’una
societat canviant i en constant
transformació.
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 de la
primera s’hauran de dedicar a la
constitució de reserves (en un 50% com a
mínim, de conformitat amb la legislació
sobre recursos propis d’aquesta mena
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 en
la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya
mitjançant el Decret llei 5/2010, de 3
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d’agost, va adoptar la decisió, l’any 2011,
desenvolupar el seu objecte propi com a
entitat de crèdit a través d’una entitat
bancària, l’entitat CaixaBank, S.A., a la
qual va aportar tot el seu negoci financer, i
va tenir 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 una
altra banda, aplega una important cartera
de participacions industrials i immobiliàries
en una nova companyia no cotitzada,
essent aquestes 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/informacioncorporativa/
estructura_es.html o a http://www.caixabank.com/
informacioncorporativa_es.html.

Fundació “la Caixa”

És competència de l’Assemblea General,
òrgan suprem de govern i de decisió de
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.
A la FLC, a causa de la seva activitat, li cal
contractar tant serveis com productes a
proveïdors externs. Els principals productes
i serveis que contracta la FLC són per a la
realització d’exposicions i activitats dels
programes culturals i mediambientals, així
com per a l’execució dels programes
socials. Cada àrea de la FLC s’encarrega de
detectar les necessitats i de formalitzar els
contractes i comandes que siguin
necessaris, sempre seguint els principis de
transparència i igualtat d’oportunitats i
seguint les normes i processos interns
establerts per a la selecció i contractació de
proveïdors.
Procés de selecció i homologació de
proveïdors
La FLC disposa d’una norma interna en la
qual s’estableix el procés de selecció dels
proveïdors, i els requeriments de
contractació necessaris. Aquesta norma és
aplicable a qualsevol contracte, així com a
qualsevol compra que realitza la FLC. A
l’hora de seleccionar els proveïdors,
s’estableixen diferents tipologies de
selecció: concurs de proveïdors (amb
criteris econòmics, de qualitat, experiència,
etc.), pressupostos comparatius i
homologació de tarifes i proveïdors.

s’encarregui de revisar i de ratificar el
procés de selecció.
La Comissió de Contractacions la
componen la Subdirecció General i la
Subdirecció General Adjunta de la FLC i
representants de les àrees d’Organització i
Recursos i Serveis. Els acords que es prenen
són ratificats per la Direcció General. La
Comissió té el suport del departament de
Control de Gestió en la gestió diària de les
propostes rebudes de les diferents àrees.

Proces de contractació
Una vegada s’han seleccionat els
proveïdors, les àrees amb el suport del
departament d’Assessoria Jurídica
elaboraran i revisaran que els contractes
incloguin una sèrie de requisits per a la
contractació, relacionats amb el
compliment dels aspectes legals en matèria
tributària i en matèria laboral i de
Prevenció de Riscos Laborals.
D’igual forma, a la fase de contractació la
FLC inclou en els seus contractes una
clàusula sobre l’obligació del contractista
de conèixer i complir els Principis del Pacte
Mundial de Nacions Unides.
En alguns casos són gestors de serveis els
qui s’encarreguen de contractar en nom de
la FLC. En aquests casos, els gestors de
serveis també tenen l’obligació de complir
la normativa vigent de contractacions.

Cada àrea de la FLC és l’encarregada de
seleccionar al proveïdor i formalitzar els
contractes conforme als models
disponibles a la Intranet; compten també
amb la revisió del departament
d’Assessoria Jurídica. Hi ha determinats
encàrrecs i serveis, que es detallen a la
normativa interna, que requereixen que
sigui la Comissió de Contractacions la que
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1.6. Filosofia i cultura
organitzativa: missió, valors i
visió
La filosofia i cultura organitzativa són el
marc de referència que inspira i guia la
manera de ser, el funcionament 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, definint així la
seva personalitat, caràcter i compromís.
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, tal vegada, 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 això, orientat per
uns objectius de transformació social
sostenible i generació d’oportunitats
per a les persones».
Visió: «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».

Fundació “la Caixa”

la FLC en el desenvolupament de la seva
activitat.

Valors
Valors i principis d’actuació

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

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

CULTURA
D’ALIANCES
(treball en xarxa,
sinergies)

SOLIDARITAT
INTEGRITAT
HUMANISME
TRANSPARÈNCIA

FLEXIBILITAT
(exemplaritat i
adaptabilitat)

Aquests valors i principis són els fonaments
sobre els quals la FLC alinea el disseny,
implementació i gestió de cadascuna de les
seves activitats mantenint, per tant, una
estratègia adaptada a les necessitats de la
mateixa fundació així com a les necessitats
de la societat.
El valor de solidaritat, juntament amb els
seus principis de compromís social actiu i
l’aportació de valor social, es reflecteix al
llarg de tota l’estratègia de la Fundació així
com en les accions que porta a terme i en
especial en els seus diferents programes i
projectes de l’Àrea social. Cada un dels
projectes fomenta i incrementa el
compromís social de la Fundació alhora
que millora i aporta un valor social
quantificable que contribueix al
desenvolupament social. Alguns exemples
destacables que il·lustren aquest valor dins

REFLEXIÓ
(capacitat
d’aprenentatge
a partir dels
resultats)

PROXIMITAT
(sensibilitat)

ANTICIPACIÓ i
INNOVACIÓ

de la Fundació són per exemple els
programes Reincorpora, Habitatge
assequible, Lloguer solidari, l’objectiu
principal dels quals és el compromís directe
i el desenvolupament social.
La integritat es reflecteix especialment en
els diferents processos de comunicació
amb els grups d’interès que la FLC porta a
terme, des dels diferents processos de
feedback continuat amb els grups d’interès
involucrats en els projectes concrets, fins a
la present memòria, la qual representa el
canal més transparent de comunicació
amb els grups d’interès.
L’humanisme és un altre dels valors més
transversals de la FLC. Aquest valor és
aplicable a tots i cadascun dels projectes
que la FLC realitza; els principis de
respecte i dignitat són els que condueixen

Memòria de Sostenibilitat [2012] de la Fundació “la Caixa”

28

Igualment, la transcendència és un valor
que es veu reflectit principalment en
cadascun dels processos interns i externs
que la FLC realitza per avaluar si els seus
projectes i programes estan aconseguint
els resultats esperats o si cal introduir
qualsevol canvi en el seu disseny o la seva
implementació. D’aquesta manera,
s’assegura la consecució dels objectius i la
transformació de la societat en una
societat més justa i amb menys
desigualtats.
En línia amb els seus valors i principis, en el
seu exercici 2011, la FLC 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 aquells que integren
l’Organització. El codi conté els valors ètics
i principis d’actuació fonamentals de la
FLC, que a la vegada inspiren i es
desenvolupen en les seves normes internes
i directrius d’organització i funcionament;
també s’hi especifica el funcionament
intern i l’actuació professional. El codi de
valors ètics està publicat a la intranet de la
FLC per tal que tots els seus empleats
puguin accedir-hi. El 2012 s’ha portat a
terme una modificació del codi que ha
consistit en la inclusió de la Normativa de
Seguretat Informàtica i de Comunicacions.
Aquesta normativa, vigent des del 2010,
s’ha inclòs al codi, atès que s’ha considerat
que el seu compliment havia de formar
part del comportament ètic de la FLC.
Aquesta normativa extensa regula els
aspectes relatius al codi de conducta que
els empleats han de considerar a l’hora
d’utilitzar els ordinadors fixos o portàtils,
els sistemes informàtics, els equips de
telefonia mòbil i fixa i el correu electrònic,
així com els diferents aspectes relacionats
amb seguretat informàtica i la Llei
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Orgànica 15/1999, de protecció de dades
de caràcter personal.
El codi ètic de la FLC s’ha desenvolupat
d’acord amb la visió, missió i valors de la
FLC. Aquest codi, de lectura i acompliment
obligats per part dels empleats, identifica
els principis d’actuació que la FLC pretén
promoure amb la finalitat d’assolir la seva
missió i valors. Aquests principis d’actuació
són:
• Eficiència, professionalitat, creativitat i
efecte multiplicador
• Reflexió, capacitat d’aprenentatge a
partir dels resultats
• Proximitat, sensibilitat
• Anticipació i innovació
• Flexibilitat, exemplaritat i adaptabilitat
• Cultura d’aliances, treball en xarxa,
sinergies
• Independència, neutralitat i pluralisme
Així mateix, dins del codi de valors ètics,
s’inclou la necessitat de respectar i seguir
el Codi de Conducta Telemàtica l’objecte
del qual és garantir el bon ús dels mitjans
tècnics i informàtics propietat de la
Fundació "la Caixa".

1.7. Òrgans de Govern

El Patronat

El govern, administració i representació de
la Fundació ”la Caixa” s’atribueixen per
part de l’entitat fundadora3, i d’acord amb
les competències establertes a la Llei i en
els estatuts de la Fundació, a un Patronat i
a la Comissió Permanent. En aquests
estatuts s’hi regula també l’estructura i
participació dels òrgans de Govern: el
Patronat i la Comissió Permanent. Tots els
òrgans de govern desenvolupen cadascuna
de les seves funcions d’acord amb el codi
de valors ètics de la Fundació.

El Patronat és l’òrgan superior de govern
de la Fundació ”la Caixa”, al qual en
correspon el govern, l’administració i la
màxima representació, així com vetllar per
la consecució i acompliment de les
finalitats fundacionals, la protecció dels
seus fons, i l’administració, conservació,
custòdia i defensa dels béns de la
Fundació.

3. Per a 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”, accesible a:
http://www.lacaixa.com/informacionparainversores/
informeanualgobiernocorporativo_es.html.

Memòria de Sostenibilitat [2012] de la Fundació “la Caixa”

29

A més, té les funcions i facultats que li
atribueixen els estatuts de la Fundació i
totes les altres que la llei no li prohibeixi
exercir.
Els patrons han de vetllar per la consecució
i acompliment de les finalitats
fundacionals, la protecció dels seus fons i
l’administració, conservació, custòdia i
defensa dels béns de la Fundació. També
tenen el deure de mantenir la seva
productivitat, seguint criteris financers de
prudència adequats a les circumstàncies
econòmiques i a les activitats que faci la
Fundació.

Fundació “la Caixa”

G4-17. 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
Consell
d’Administració

Comissió de Control

Comissió
d’Obres Socials

Altres comissions:
– C. Executiva
– C. de Retribucions
– C. d’Inversions

Fundació ”la Caixa”

Patronat

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

Comissió permanent

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

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

Programes/línies
d’actuació

Àmbit social:
Acció social;
Integració social;
Internacional

Fundació ”la Caixa”

Ciència,
recerca i
medi ambient
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Obra Social directa

Beques
i Estudis
socials

MicroBank

Habitatge
assequible

Pressupost
descentralitzat
xarxa d’oficines
de CaixaBank
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A data del 31 de desembre de 2012, el
Patronat estava format per 31 membres. La
seva composició, d’acord amb allò que
disposen els estatuts, l’han d’integrar
almenys: el 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 ostenti 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 per haver
ostentat el càrrec de president del Patronat,
amb funcions exclusivament de
representació honorífica de la Fundació. El
mateix Patronat pot completar el nombre
dels seus membres (que poden ser fins a un
màxim de 40) amb persones qualificades en
qualsevol dels àmbits propis de l’objecte de
la Fundació. Els patrons estaran subjectes a
complir els requisits d’honorabilitat
comercial i professional que, en tot
moment, s’exigeixin als membres dels
òrgans de Govern de l’Entitat. Per altra
banda, la normativa aplicable i els estatuts
de la Fundació estableixen diferents
incompatibilitats per exercir el càrrec de
patró, totes exposades en detall als estatuts
de la Fundació ”la Caixa”. Al Patronat els
càrrecs 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.
Pel que fa a la durada del càrrec de patró,
els membres del Patronat, exceptuant
aquells que ho siguin com a conseqüència
del càrrec que ocupen a la Caixa d’Estalvis,

és de sis anys, i poden ser reelegits per a un
segon període de sis anys. Quan s’ocupi el
càrrec com a conseqüència del càrrec
ocupat a l’Entitat serà exercit mentre
s’ostenti aquest últim, 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 ostentar el càrrec de patró, de
forma continuada o discontínua, per un
període superior als 12 anys, llevat que això
vingui motivat exclusivament per raó del
seu càrrec a l’Entitat. No obstant això,
transcorreguts vuit anys des de
l’acompliment de l’últim mandat, es
començarà a computar novament el límit
fins als 12 anys.
Pel fet que la Fundació està subjecta a les
directrius, supervisió i 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 davant dels òrgans de Govern
de l’Entitat esmentats, sotmetent al seu
coneixement, cada any, els comptes anuals
i el pressupost.
D’acord amb allò disposat en matèria de
responsabilitat en la legislació aplicable a la
Fundació, els fundadors, qualsevol dels
patrons o el Protectorat, que exerceixi les
seves funcions mitjançant la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, poden exercir una acció de
responsabilitat contra els patrons de la
Fundació ”la Caixa”. A banda d’això, 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 pugui estar en
un d’aquests supòsits. El Protectorat
exerceix una funció que té per objecte
vetllar perquè s’acompleixin les finalitats
fundacionals, les disposicions legals i els
estatuts de les fundacions i perquè es
respecti la voluntat fundacional.
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Patronat a 31 de desembre de 2012
Patronat de la Fundació ”la Caixa”
President d’Honor
Josep Vilarasau Salat
President
Isidre Fainé Casas
Vicepresidents
Ricard Fornesa Ribó (Vicepresident 1r)
Salvadro Gabarró Serra
Javier Godó Muntañola
Juan María Nin Génova
Patrons
Eva Aurín Pardo
Victòria Barber Williams
Maria Teresa Bassons Boncompte
Montserrat Cabra Martorell
José Francisco de Conrado y Villalonga
José-Delfín Guàrdia Canela
Monika Habsburg Lothringen
Francesc Homs Ferret
Xavier Ibarz Alegria
Juan-José López Burniol
Mario López Martínez
Maria Dolors Llobet Maria
Estefania Judit Martín Puente
Miquel Noguer Planas
Justo Bienvenido Novella Martínez
Jordi Portabella Calvete
Ana Robles Gordaliza
Leopoldo Rodés Castañlé
Josep Joan Simon Carreras
Javier Solana Madariaga
Roberto Tapia Conyer
Josep-Francesc Zaragozà Alba
Director general
Jaume Lanaspa Gatnau
Secretari (patró)
Alejandro García-Bragado Dalmau
Vicesecretari (patró)
Óscar Calderón de Oya
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La Comissió Permanent
La Comissió Permanent és la comissió
delegada designada pel Patronat. Li
corresponen totes les competències i
facultats del Patronat exceptuant aquelles
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
aquest designi. Actualment la Comissió
Permanent està formada per 18 membres.
Les normes de funcionament de la
Comissió Permanent són anàlogues a les
del Patronat; tanmateix, s’haurà de reunir,
almenys, quatre vegades l’any. A més,
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 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 tingui lloc amb posterioritat.

Comissió Permanent del Patronat a
data del 31 de desembre de 2012
President
Isidre Fainé Casas
Vicepresident 1r
Ricard Fornesa Ribó
Vicepresidents
Salvador Gabarró Serra
Javier Godó Muntañola
Juan María Nin Génova
Patrons
Montserrat Cabra Martorell
Francesc Homs Ferret
José Francisco de Conrado y Villalonga
Xavier Ibarz Alegria
Juan-José López Burniol
Mario López Martínez
Justo Bienvenido Novella Martínez
Jordi Portabella Calvete
Javier Solana Madariaga
Roberto Tapia Conyer
Secretari
Alejandro Garcia-Bragado Dalmau
Vicesecretari
Óscar Calderón de Oya
Director general (no patró)
Jaume Lanaspa Gatnau
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Direcció de la fundació ”la caixa”
El director general de la Fundació és
designat pel Patronat i el seu cessament en
el càrrec vindrà per les causes i en les
condicions establertes a la llei o en els
estatuts de la Fundació. El director assistirà
i podrà intervenir, amb veu però sense vot,
a les reunions del Patronat i a les de la
Comissió Permanent. Per altra banda,
l’exercici del càrrec de director general no
exclou el d’altres activitats autoritzades per
la Comissió Permanent de la Fundació.
Les funcions principals del director general,
d’acord amb les instruccions i directrius del
Patronat o la Comissió Permanent, són:
• Vetllar perquè es compleixin les normes
laborals vigents i exercir com a cap
superior dels treballadors de la Fundació.
• Dirigir i executar tots els actes que
pertanyin al gir i tràfic de l’Entitat.
• Portar la signatura administrativa de
l’entitat en la correspondència i
documentació de tota índole, en la
mobilització de fons i valors, obertura i
liquidació de comptes corrents,
constitució i cancel·lació de dipòsits de
qualsevol entitat de crèdit i/o dipòsit, i en
general, portar la signatura de l’Entitat
en les seves relacions amb les autoritats i
organismes oficials.
• Estudiar i preparar el/els 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, tret de les
facultats que legalment corresponen al
Protectorat.

Direcció de la FLC a 31 de desembre de 2012
Direcció de la Fundació ”la Caixa”
President

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

Isidre Fainé Casas

Enric Banda Tarradellas
Director general
Jaume Lanaspa Gatnau

Director de l’Àrea de Gestió
Territorial i Acció Educativa

Directora general adjunta

Francisco Javier Bertolín Pueyo

Elisa Durán Montolio
Director general adjunt

Director de l’Àrea d’Organització i
Serveis Generals

Jaume Giró Ribas

Jordi Cabedo Gracia

Secretari general

Director de l’Àrea de Recursos
Humans

Luis Reverter Gelabert

Àngel Font Vidal
Sotsdirectora general
Esther Planas Herrera

Director de l’Àrea Cultural
Ignasi Miró Borràs

Sotsdirector general
Albert Sòria Casas

Directora de l’Àrea de Beques i
Estudis Socials

Director de l’Àrea d’Acció Territorial

Rosa Maria Molins Solé

Rafael Chueca Blasco

Director de l’Àrea d’Acció Social

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

Josep Ollé Pous

Rosa Maria Cirera Clotet

Director de l’Àrea de Producción
Enric Sagrera Depares

Director de l’Àrea d’Integració
Social

Director Científic

Marc Simón Martínez

Jorfe Wagensberg Lubinski

Directora de l’Àrea Internacional

Director de l’Àrea de Marqueting
Social

S.A.R. La Infanta Doña Cristina

Daniel Zafra Masriera
Director de l’Àrea de Comunicació
Jesús Nemesio Arroyo González
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G4-LA12
Composició dels òrgans de govern per categoria professional i sexe, edat, pertinença a minories*
Entre 30 i 50 anys
Òrgan de Govern

>50 anys

Total

Dones

Homes

Dones

Homes

Patronat

4

5

4

16

29

Comissió Permanent

-

3

1

14

18

Direcció

7

3

10

2

22

* No hi ha membres menors de 30 anys

Patronat

Comissió Permanent

Direcció

Entre 30 i 50 anys. Dones

13,8%

Entre 30 y 50 años. Mujeres

13,8%

Entre 30 i 50 anys. Dones

31,8%

Entre 30 i 50 anys. Homes

17,2%

Entre 30 i 50 anys. Homes

16,7%

Entre 30 i 50 anys. Homes

13,6%

>50 anys. Dones

13,8%

>50 anys. Dones

5,6%

>50 anys. Dones

45,5%

>50 anys. Homes

55,2%

>50 anys. Homes

77,8%

>50 anys. Homes

9,1%

1.8. Gestió econòmica
La gestió econòmica és un dels aspectes
més importants per a la FLC i la nostra
voluntat és ser totalment transparents amb
els nostres grups d’interès, això ens permet
donar resposta a dos dels temes més
rellevants sorgits en els diferents estudis
realitzats amb els grups d’interès, com són
l’eficiència en l’assignació de recursos i el
valor social generat.
La dimensió econòmica de la FLC es
nodreix, majoritàriament (en més del 96%
del seu finançament), de les aportacions
monetàries que realitza l’Obra Social ”la
Caixa” (252,0 i 276,8 milions d’euros en
els anys 2012 i 2011, respectivament) per
equilibrar el flux d’ingressos i despeses
anuals; tanmateix, encara que en un

percentatge no significatiu, també es
nodreix dels recursos generats per les seves
pròpies activitats.
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 catalanes. També,
i d’acord amb la llei aplicable, la Fundació
ha de sotmetre els seus comptes anuals a
auditoria externa, i l’informe d’auditoria
s’ha de presentar al Protectorat en els
terminis establerts per la legislació. La
liquidació del pressupost aprovat pel
Patronat de la Fundació correspon a
l’aportació financera realitzada per l’Obra
Social ”la Caixa” per tal d’equilibrar les
despeses per activitats i les inversions de la
FLC.
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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 als articles 6 i 7 de la dita Llei
corresponent a l’impost sobre societats pel
conjunt d’activitats que realitza, situació
que suposa la inexistència de despesa per
raó d’aquest impost.
El valor econòmic directe creat i distribuït
per la Fundació en els últims tres anys és el
que es presenta en la taula Creació de
valor, inclosa al capítol 1.1 Resum
d’objectius, acció i compromís.
A continuació es presenta el detall del
pressupost d’aportació de Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona a l’Obra Social i de

Fundació “la Caixa”

la liquidació del pressupost de l’Obra Social
”la Caixa” en els exercicis 2013, 2012,
2011 i 2010.

NGO7
Pressupost i liquidació del pressupost de l’Obra Social “la Caixa”
Milers d’euros
2013

2012

2011

2010

Pressupost de l’Obra Social

500.000

500.000

500.000

500.000

Programes socials

333.920

331.540

335.277

356.274

Programes medi ambient i ciència

67.102

67.556

68.148

61.633

Programes culturals

64.357

68.997

63.888

55.384

Programes educatius i recerca

34.621

31.907

32.687

26.709

Liquidació del pressupost de l’Obra Social

361.015

408.658

462.629

Programes socials

233.464

261.102

326.089

Programes medi ambient i ciència

42.780

59.129

58.937

Programes culturals

52.620

57.621

49.711

Programes educatius i recerca

32.151

30.806

27.892

El pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
per a l’exercici 2012 s’ha mantingut en els
500 milions d’euros dels tres anys
anteriors, dels quals se n’ha destinat un
65% (233 milions) a la realització de
programes socials. D’acord amb el que
disposa l’article 4 de l’esmentada LRCA,
l’obra social es pot dur 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 ha delegat la seva afixació, de la
comissió d’obres socials, als quals han de
retre comptes. L’actuació de l’Obra Social
”la Caixa”4 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, mitjançant la Fundació

”la Caixa”, com a entitat instrumental que
gestiona i administra aproximadament
dues terceres parts del pressupost total de
l’Obra Social ”la Caixa”.
En els últims anys la FLC ha portat a terme
actuacions per a l’optimització dels
recursos econòmics, entre les quals cal
destacar l’aplicació de procediments
objectius de selecció de proveïdors, parant
una especial atenció a la contenció de les
despeses estructurals i generals. Els estalvis
pressupostaris es registren en el Fons de
l’Obra Social per a la seva aplicació en
futures actuacions.
4. 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/responsabilidad
corporativa/informesanuales_es.html.
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Cumpliment normatiu
Per a la FLC el compliment normatiu és
clau, per això disposa de l’Àrea
d’Organització que centralitza les
normatives existents a la FLC, i les manté
actualitzades a disposició de tot el personal
a la Intranet, i de les àrees gestores
transversals especialitzades que vetllen pel
compliment normatiu, com ara el
Departament d’Assessoria Jurídica, Gestió
Pressupostària, Recursos Humans.

Politiques i objetius
Les principals polítiques i objectius en la
gestió del pressupost de la Fundació es
concreten en:
• Dedicar la major part dels recursos
econòmics a la realització d’accions
socials, mantenint un nivell adequat dels

Fundació “la Caixa”

programes de ciència i medi ambient, de
recerca, culturals i educatius.
• Mantenir un equilibri territorial a tot
l’Estat espanyol.
• En els programes propis, 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
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.
• 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:
– a través de la distribució dels recursos
mitjançant convocatòries adreçades a
la xarxa d’entitats socials, liderades per
un jurat independent d’experts en la
matèria que assegura l’elecció dels
projectes més adequats;
– revisió del projecte abans de realitzar el
pagament final, per avaluar la correcta
aplicació dels fons aportats per la FLC;
– la realització d’auditories de projectes
per a assegurar la correcta gestió dels
projectes finançats.

Gestió pressupostària i control intern
L’Àrea de Gestió Pressupostària de la
Fundació disposa i aplica els processos
interns de control financer següents:
• A partir de les principals línies
estratègiques definides, es fa la
distribució dels recursos a través de la
confecció i 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, s’elabora 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).
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Dels processos interns de control financer
exposats més amunt, se’n desprenen unes
Normes del Sistema de Seguiment
perfectament definides per la FLC:
• 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 directrius marcades pel grup “la
Caixa”.
• Existència d’una Normativa de
Contractació que assegura:
– la realització de contractacions de
proveïdors sense risc;
– la contractació de preus cost eficients.
• La Fundació ”la Caixa” està sotmesa a
les revisions que periòdicament emprèn
l’Àrea d’Auditoria Interna de CaixaBank i
a l’auditoria externa obligatòria que fa
els seus comptes anuals cada any.

[2. 2. Generació de valor i activitats de la Fundació “la Caixa”]
2.1. Àmbits i programes
2.2. Participació dels grups d’interès en les diferents etapes del projecte (disseny, execució,
seguiment i avaluació)
2.2.1. Mecanismes per a l’obtenció de feedback en relació amb els programes i projectes
2.2.2. Sistemes de control, avaluació i aprenentatge
2.2.3. Integració del component de gènere i diversitat
2.2.4. Coordinació amb les activitats i programes d’altres actors
2.2.5. Posicionament i comunicació institucional en sensibilització pública

[2. Generació de valor i activitats de la Fundació “la Caixa”]

2.1. Àmbits i programes
Des de la seva creació, l’Obra Social la
Caixa ha estat l’encarregada de reinvertir
en la societat un part molt important dels
beneficis que genera la Caixa d’Estalvis.
Això ha permès avançar any rere any en el
compromís amb les persones i ha
esdevingut un dels trets diferencials de la
Caixa.
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 amb les seves
respectives actuacions (vegeu l’apartat
1.1. Resum d’objectius, acció i
compromisos).
Tot i que els programes estan estructurats
en aquestes diferents àrees, hi ha punts en
comú entre àrees la qual cosa permet una
eficiència més gran en la gestió dels
recursos.
L’àmbit geogràfic d’actuació de la majoria
dels programes se circumscriu al territori
espanyol. No obstant això, els projectes de
Cooperació internacional i Vacunació
infantil operen, a més, a escala mundial;
Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia són les
principals regions beneficiàries d’aquests
programes.
El 2012, la FLC ha dedicat als programes
socials un total de 233 milions d’euros,
que són el 65% de la liquidació
pressupostària de l’exercici. Per a l’Obra
Social, són prioritàries les accions de lluita
contra la pobresa, la desocupació i l’accés
a l’habitatge.
Aquestes accions són possibles gràcies a la
capacitat innovadora i d’adaptació de la
FLC a les problemàtiques reals de la
societat. Aquestes capacitats resulten
fonamentals en el context actual de crisi
econòmica en el qual recruen els

problemes ja existents i alhora provoquen
l’aparició de noves problemàtiques en la
societat. L’índex d’atur és un dels
problemes que més s’han accentuat els
darrers anys. L’atur afecta de diferent
manera els integrants de la societat i, en
alguns casos, és un factor afegit per entrar
en el cercle excloent de la pobresa,
especialment per a determinats col·lectius
amb més dificultats a l’hora d’accedir al
mercat laboral. Aquesta problemàtica és
considerada com a eix prioritari per a
l’Obra Social “la Caixa”, per això
desenvolupa diferents programes en
aquest àmbit com ara el programa
Incorpora i el programa Reincorpora.
És prioritària, també, la lluita contra
l’exclusió social de les persones que viuen
en situacions de pobresa, amb especial
atenció a la població infantil. El programa
CaixaProinfancia és un dels programes
que se centra en l’atenció als infants i
també en el seu entorn.
Un altre dels problemes que s’han agreujat
a causa de la crisi actual ha estat l’accés a
l’habitatge. Des de l’Obra Social es posa
especialment l’accent, a través del
programa Habitatge Assequible i
Lloguer Jove a crear les condicions per tal
de garantir l’accés a un habitatge digne,
especialment per a col·lectius que tenen
més dificultats afegides a l’hora de fer
front a aquesta necessitat com són els
joves, les persones grans i les famílies amb
rendes modestes.
Per una altra banda, l’acció de l’Obra
Social s’entén com una acció compartida
amb el treball de les entitats socials del
nostre país. Juntament amb aquestes
entitats es desenvolupa el programa de
Convocatòries d’Ajuda a Projectes
Socials, que ha impulsat 907 iniciatives
adreçades a persones i col·lectius en risc
d’exclusió social. Paral·lelament a aquests
programes i amb la mateixa voluntat de
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servei des de la proximitat al territori, s’han
impulsat més de 20.000 accions amb el
suport de la xarxa d’oficines de ”la Caixa”
a través de l’Obra Social
descentralitzada.
Educació, ciència, recerca, medi ambient i
cultura són, també, eixos prioritaris en
l’estratègia de la FLC. Dins de l’àmbit
d’educació, destaquen els projectes que
donen suport a la formació i l’educació en
el coneixement i valors socials, per exemple
el projecte Educaixa. Dins de l’àmbit de
ciència, recerca i medi ambient destaca el
Recercaixa l’objectiu del qual és la
promoció del coneixement científic i el
programa de Ciència en Societat per a la
promoció de la cultura científica i el
foment de vocacions cientificotècniques.
Finalment, dins dels programes culturals,
destaquen els diferents CaixaForum que,
a través de les exposicions i activitats que
acullen, són fonts rellevants d’expansió de
la cultura5.

2.2. Participació dels grups d’interès en
les diferents etapes del projecte
(disseny, execució, seguiment i
avaluació) (G4-25)
la FLC pretén involucrar els seus diferents
grups d’interès en cada una de les
activitats que desenvolupa. D’aquesta
manera, la FLC procura millorar la
implantació i l’eficiència de cadascun dels
programes que desenvolupa gràcies a la
capacitat de compartir el know how i els
recursos necessaris que aquesta interrelació
genera en el moment de desenvolupar i
implantar el programa.

5. Més informació: Informe Anual Obra Social
“la Caixa” 2012:
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/
obrasocial/Estaticos/pdf/Informacion_
corporativa/informe_anual_2012_es.pdf
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La participació dels grups d’interès en els
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 palesa el grau
d’inclusió de les perspectives de les parts
interessades, element clau per assegurar
l’efectivitat, la qualitat i la legitimitat dels
programes.
Per tot això, la FLC promou, com a entitat,
la participació dels seus grups d’interès en
les diferents etapes del projecte. Aquest
procés de participació s’inicia amb la
decisió del Comitè Executiu de la FLC sobre
les línies de programes i projectes a
finançar i donar suport d’acord amb les
prioritats estratègiques de la Fundació i les
necessitats dels diferents grups d’interès.
Amb això, el Comitè, que es reuneix
setmanalment, influeix de manera directa
sobre quins grups d’interès es veuran
beneficiats de qualsevol tipus de relació o
col·laboració la FLC. No obstant això, atesa
la diferència d’activitats que la FLC
desenvolupa, en última instància són els
responsables de cada projecte els
encarregats, de manera individual i d’acord

amb les necessitats dels projectes, de
detectar i crear els diferents canals de
comunicació definitius que permetin al
grup d’interès identificat participar en el
programa o projecte concret.
En general, del conjunt de grups d’interès
de la FLC, aquells amb els quals la FLC
estableix dinàmiques de relació i diàleg
més freqüents i sistemàtiques són: els
beneficiaris, l’Administració Pública (AAPP),
els proveïdors de serveis, la comunitat
acadèmica i les entitats del tercer sector i
ONL. El seu treball coordinat, permet
identificar aquells aspectes i/o àmbits de
potencial col·laboració per treballar de
forma conjunta, així com participar en la
creació de programes i projectes que
permetin unir esforços i arribar a solucions
consensuades en la creació de valor
compartit.
A continuació, es presenta una taula i uns
gràfics per a cada un 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– en què s’inclou el grau
de participació en les diferents etapes del
projecte, així com el nivell de participació
efectiva de cada grup d’interès (entenent
per efectiva el fet que aquesta participació
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sigui mitjançant el diàleg i partnership o
aliança)6.
Cal subratllar que si bé tots els grups
d’interès inclosos aquí participen en més
del 60% dels projectes i programes, les
AAPP (86%), els beneficiaris (82%) i els
proveïdors (82%) són els que participen de
forma majoritària en alguna de les etapes
dels projectes. De la mateixa manera, cal
esmentar que la inclusió de les diferents
AAPP es porta a terme principalment en els
processos d’implementació i en el
seguiment dels projectes i programes,
mentre que la participació dels beneficiaris
es produeix principalment en l’etapa
d’implantació del projecte. Els proveïdors,
per la seva banda, participen principalment
també en la implementació del projecte
així com en l’avaluació.

6. Cal destacar que les dades incloses en la
memòria de 2012 i les dades de 2011 no són
comparables a causa dels canvis inclosos al capítol
4.1. Sobre aquesta memòria.
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NGO1
Processos de participació dels grups d’interès directes en les diferents etapes del projecte7
Codi
NGO1.A
NGO1.A.1
NGO1.B
NGO1.B.1
NGO1.C
NGO1.C.1
NGO1.D
NGO1.D.1
NGO1.E
NGO1.E.1

Enunciat

Valor *

% de projectes en què algun agent BENEFICIARI participa en alguna de les etapes
del projecte

82,14%

% dels projectes en què algun agent BENEFICIARI participa de forma continuada
(mitjançant diàleg o aliances) en alguna de les etapes

46,43%

% de projectes en què algun agent ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (AAPP)
participa en alguna de les etapes del projecte

85,71%

% dels projectes en què algun agent de les AAPP participa de forma continuada
(mitjançant diàleg o aliances) en alguna de les etapes

78,57%

% de projectes en què algun agent TERCER SECTOR O ONL participa en alguna
de les etapes del projecte

60,71%

% dels projectes en què algun agent TERCER SECTOR O ONL participa de forma continuada
(mitjançant diàleg o aliances) en alguna de les etapes

57,14%

% de projectes en què algun agent de la COMUNITAT ACADÈMICA participa en alguna
de les etapes del projecte

78,57%

% dels projectes en què algun agent de la COMUNITAT ACADÈMICA participa de forma
continuada (mitjançant diàleg o aliances) en alguna de les etapes

64,29%

% de projectes en què algun PROVEÏDOR DE SERVEIS participa en alguna de les etapes
del projecte

82,14%

% dels projectes en què algun PROVEÏDOR DE SERVEIS participa de forma continuada
(mitjançant diàleg o aliances) en alguna de les etapes

57,14%

(*) No s’inclou informació del programa de Beques i del programa d’Estudis Socials, els quals queden, per tant, exclosos de les dades reportades.

7. El 2011, l’estudi incloïa únicament els projectes
que declaraven tenir la implicació directa d’algun
dels agents. El 2012, en canvi, se n’ha ampliat
l’abast incloent-hi el percentatge respecte del
total de projectes (tant els que declaren que el
grup d’interès hi té una implicació directa com els
que no).
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NGO1
Processos de participació dels Grups d’Interès directes en les diferents etapes del projecte
Codi
NGO1.A

Enunciat

Valor

% de projectes en què algun BENEFICIARI participa en les etapes
del projecte

NGO1.A.2

Participant en l’etapa de DISSENY

25,00%

NGO1.A.3

Participant en l’etapa d’IMPLEMENTACIÓ

64,29%

NGO1.A.4

Participant en l’etapa de SEGUIMENT

57,14%

NGO1.A.5

Participant en l’etapa d’EVOLUCIÓ

71,43%

NGO1.B

% de projectes en què alguna AAPP participa en les etapes
del projecte

NGO1.B.2

Participant en l’etapa de DISSENY

50,00%

NGO1.B.3

Participant en l’etapa d’IMPLEMENTACIÓ

85,71%

NGO1.B.4

Participant en l’etapa de SEGUIMENT

82,14%

NGO1.B.5

Participant en l’etapa d’EVOLUCIÓ

67,86%

NGO1.C

% de projectes en què algun AGENT DEL TERCER SECTOR O ONL participa en les
etapes del projecte

NGO1.C.2

Participant en l’etapa de DISSENY

50,00%

NGO1.C.3

Participant en l’etapa d’IMPLEMENTACIÓ

67,86%

NGO1.C.4

Participant en l’etapa de SEGUIMENT

53,57%

NGO1.C.5

Participant en l’etapa d’EVOLUCIÓ

53,57%

NGO1.D

% de projectes en què alguna COMUNITAT ACADÈMICA participa en les etapes
del projecte

NGO1.D.2

Participant en l’etapa de DISSENY

67,86%

NGO1.D.3

Participant en l’etapa d’IMPLEMENTACIÓ

71,43%

NGO1.D.4

Participant en l’etapa de SEGUIMENT

46,43%

NGO1.D.5

Participant en l’etapa d’EVOLUCIÓ

60,71%

NGO1.E

% de projectes en què algun PROVEÏDOR participa en les etapes
del projecte

NGO1.E.2

Participant en l’etapa de DISSENY

50,00%

NGO1.E.3

Participant en l’etapa d’IMPLEMENTACIÓ

78,57%

NGO1.E.4

Participant en l’etapa de SEGUIMENT

71,43%

NGO1.E.5

Participant en l’etapa d’EVOLUCIÓ

78,57%
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La FLC duu a terme diferents accions que
permeten incloure els diferents grups
d’interès en el cicle de cada projecte.
Convé esmentar el desenvolupament de
fòrums o jornades l’objectiu dels quals és
compartir idees i resultats dels projectes
realitzats.
Per exemple, el 2012 dins del programa
per a l’Atenció Integral a Malalts
Avançats es va celebrar una jornada a la
qual es va convocar tots els agents
involucrats per tal de compartir dades dels
estudis d’efectivitat i projectar estratègies
de futur. La jornada va aplegar psicòlegs,
treballadors socials, metges, directors i
integrants dels Equips d’Assessorament i
Orientació Psicopedagògica (EAPS), gestors
i gerents d’entitats socials, d’hospitals i
d’unitats d’atenció domiciliària i
representants dels col·legis professionals.
Una altra de les mesures d’implicació dels
grups d’interès és mitjançant la repartició
de funcions dins d’un projecte. En el
programa d’Emprenedoria Social, per
exemple, a més de tenir el suport de les
diferents AAPP, com ara el Govern i la
Generalitat de Catalunya, s’implica el
sector acadèmic. La universitat, en
particular l’IESE, Escola de Negocis,
assumeix la direcció científica del projecte
validant tant el disseny com l’execució,
seguiment i avaluació, ja no només del
programa sinó també de les empreses
socials seleccionades.
Per altra banda, una altra de les accions
empreses per la FLC és la participació de
forma directa en la preparació i la
realització dels projectes. Per exemple, en
el projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural (en endavant, ICI) s’hi porten
a terme diferents accions que permeten
involucrar els diferents grups d’interès. El
projecte pretén impulsar la col·laboració
entre els agents socials d’un territori per tal
que contribueixin a la convivència
ciutadana i intercultural. La FLC estableix

relacions tant amb les entitats socials
(mitjançant convenis de col·laboració i
reunions de seguiment periòdiques) com
amb els ajuntaments i les universitats
encarregats de la direcció científica del
projecte (reunions periòdiques). A nivell
estatal s’estableixen convenis de
col·laboració amb el Ministeri de Treball i
Immigració i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies. També s’estableixen
relacions amb polítics, professionals i
ciutadania dels territoris d’intervenció
mitjançant espais de treball conjunt,
publicacions, rodes de premsa i notes de
premsa. Aquesta relació s’estableix de
forma següent: els equips que executen el
projecte a cada territori estableixen
relacions amb els tres protagonistes de la
comunitat: administracions (polítics i
responsables d’entitats privades),
professionals i ciutadania. A partir de la
creació d’espais de relació i de coordinació
tècnica (comissions i espais tècnics de
relació), administracions, professionals i
ciutadania participen en el
desenvolupament de les accions amb la
possibilitat d’implicar-se en les diferents
etapes del disseny, execució, seguiment i
avaluació.
Dins del programa Reincorpora, per
exemple, és clau l’acompanyament i la
vinculació de les entitats socials en totes les
etapes del projecte. L’activitat de les
entitats socials es concentra en dues vies
d’actuació: la preparació i realització dels
projectes de servei a la comunitat i
l’acompanyament de la persona durant tot
l’itinerari d’integració sociolaboral.
D’aquesta manera, es promou el procés de
canvi des d’una perspectiva integral
ajudant a afrontar tensions emocionals i
problemes quotidians. També, en el disseny
del projecte hi participen un gran nombre
d’AAPP i entitats a més de la FLC, per
exemple, el Ministeri d’Interior o diferents
ONG i entitats no governamentals.
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La comunitat científica és un altre dels
grups d’interès que la FLC involucra en les
diferents etapes dels seus programes i
projectes. En el projecte Educaixa, per
exemple, s’involucra la comunitat
educativa tant en la definició com en el
seguiment del projecte tenint en compte la
informació facilitada a través del
desenvolupament de diferents focus
group.

2.2.1. Mecanismes per a l’obtenció
de feedback en relació amb els
programes i projectes
Canals formals
La FLC, compromesa amb la millora
continuada 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 per tal que 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 dels seus programes. Això
permet ser més eficient a l’hora de revisar
els programes per tal de donar resposta a
les necessitats dels seus grups d’interès.
Tot el feedback que rep l’Organització és
tractat d’acord amb i en el marc d’actuació
definit per la Fundació “la Caixa” amb la
finalitat que 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 d’habilitar un
mitjà d’expressió que permeti expressar
necessitats, problemes i suggeriments de
millores, i convertir les propostes de millora
en realitats operatives dins del procés de
millora continuada de l’Organització.
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El 2012, s’han reforçat els mecanismes
establerts de feedback existents el 2011
alhora que se n’han implementat de nous,
atès l’interès que té per a la FLC disposar
de canals eficients que fomentin la
comunicació entre les parts interessades
dels programes i activitats amb la FLC. En
aquest sentit, i atesa la importància que

l’Organització confereix a la recepció de
feedback sobre la seva activitat,
aproximadament el 90% dels projectes de
la FLC inclouen algun mecanisme que la
facilita. El 82% dels projectes ofereixen
mecanismes per a la sol·licitud
d’informació i per expressar opinió. El 79%
posa a disposició mecanismes per fer

arribar queixes i per rebre suggeriments.
S’ha de dir que no es palesen diferències
significatives pel que fa a la disponibilitat
de mecanismes per àmbits d’activitat ni en
les diverses categories de feedback:

NGO2
Mecanismes de feedback
Codi

Total

NGO2

% de projectes que incorporen
algun mecanisme de feedback

NGO2.1

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

Àmbit d’activitat (%)

Casos

%

Social

Educatiu

Investigació,
ciència i
medi ambient

Cultural

25

89,29

87,50

100,00

75,00

100,00

23

82,14

75,00

100,00

75,00

100,00

NGO2.2

% de projectes que inclouen
mecanismes de feedback: OPINAR

23

82,14

75,00

100,00

75,00

100,00

NGO2.3

% de projectes que inclouen
mecanismes de feedback: SUGGERIR

22

78,57

68,75

100,00

75,00

100,00

NGO2.4

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

22

78,57

68,75

100,00

75,00

100,00

28

-

16,00

2,

4,0

6,

Projectes

(*) No s’inclou informació del programa de Beques i del programa d’Estudis Socials, els quals queden, per tant, exclosos de les dades reportades.

La FLC disposa de procediments i canals
establerts a nivell d’organització que
permeten a qualsevol dels seus grups
d’interès donar un feedback dels
programes i projectes de la FLC; el telèfon
genèric de l’Obra Social és el principal
mecanisme genèric que es fa servir. Un cop
rebuda la sol·licitud d’informació/opinió/suggeriment/queixa, es redirigeix al
responsable del projecte al qual fa
referència. No obstant això, només alguns

programes depenen únicament i exclusiva
d’aquests mecanismes genèrics per
sol·licitar informació. La majoria de
programes han desenvolupat diferents
mecanismes específics que s’hi adapten. Els
principals mecanismes específics utilitzats
pels diferents projectes i programes són de
més gran a menys freqüència: la posada a
disposició d’una adreça de correu
electrònica específica, o bé un formulari de
reclamació/suggeriment a través del portal
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de la web, així com els formularis de
reclamació/suggeriment en paper distribuïts
en els punts pertinents (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.
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La FLC preveu l’accés a aquest conjunt de
mecanismes de feedback prioritzant l’ús de
les noves tecnologies; de tal manera que,
aproximadament, el 79% dels projectes de
l’Organització inclou mecanismes de
sol·licitud d’informació el canal d’accés

dels quals és via Internet. Cal destacar que
el 2012 s’ha posat especial èmfasi en les
possibilitats de les xarxes socials en tant
que canals de comunicació bidireccional
amb els grups d’interès; en són exemples,
el Climadat o el programa de Ciència en

Societat. Per la seva banda, aquest
percentatge varia en funció de la tipologia
de feedback (82% per donar opinió, 79%
per expressar queixes i proposar
suggeriments).

NGO2
Mecanismes de feedback

100,00%
90,00%
80,00%

82,14%

78,57%

71,43%
67,86%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
NGO2.1.1. % de projectes
que inclouen mecanismes
de feedback:
SOL·LICITUD
D’INFORMACIÓ: Internet

NGO2.1.2. % de projectes
que inclouen mecanismes
de feedback: SOL·LICITUD
D’INFORMACIÓ: diferent
d’Internet

NGO2.1
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NGO2.2.1. % de projectes
que inclouen mecanismes
de feedback: OPINAR:
Internet

NGO2.2.2. % de projectes
que inclouen mecanismes
de feedback: OPINAR:
diferent d’Internet

NGO2.2
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NGO2
Mecanismes de feedback

100,00%
90,00%
78,57%

75,00%

75,00%

NGO2.3.1. % de projectes
que inclouen mecanismes
de feedback: SUGGERIR:
Internet

NGO2.3.2. % de projectes
que inclouen mecanismes
de feedback: SUGGERIR:
diferent

80,00%

71,43%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
NGO2.4.1. % de projectes
que inclouen mecanismes
de feedback: QUEIXAR-SE:
Internet

NGO2.3

NGO2.4.2. % de projectes
que inclouen mecanismes
de feedback: QUEIXAR-SE:
diferent d’Internet

NGO2.4

(*) No s’inclou informació del programa de Beques i del programa d’Estudis Socials, els quals queden, per tant, exclosos de les dades reportades.

Reunions específiques
El 2012, la FLC ha implementat diferents
millores dins dels seus programes que
permeten canalitzar de forma més eficient
els feedbacks rebuts incrementant-ne a la
vegada la capacitat de resposta, en
especial amb els beneficiaris dels seus
programes. El projecte ICI, per exemple,
preveu els mecanismes per a l’obtenció de
feedbacks següents: reunions de
seguiment periòdiques tant amb els equips
d’intervenció, és a dir, els equips
contractats per les entitats socials per
executar el projecte en cada territori, com
amb els ajuntaments amb els quals s’ha
establert un conveni de col·laboració.

Els equips d’intervenció disposen d’un
entorn col·laboratiu amb un fòrum.
Tots els agents amb els quals la FLC ha
signat un conveni de col·laboració
disposen de l’adreça de correu electrònic i
telèfon per a consultes, suggeriments,
opinions, etc.
Als equips d’intervenció se’ls distribueix un
formulari de valoració cada vegada que la
FLC organitza una trobada de formació.
També se’ls distribueix un qüestionari de
valoració electrònic que serveix per
recaptar informació sobre el
desenvolupament d’aspectes clau del
projecte.
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Enquestes de satisfacció
Un altre dels canals que es fan servir de
manera recurrent, quan és possible, són les
enquestes de satisfacció. La sistematització
d’aquestes enquestes permet disposar d’un
canal de feedback que proporciona
informació directa dels beneficiaris per
poder ser considerada en futures millores
del programa. Els programes Reincorpora,
Atenció Integral a Persones amb
Malalties Avançades o el programa de
Ciència en Societat incorporen aquest
tipus d’enquestes. Dins del programa
d’Atenció Integral a Persones amb
Malalties Avançades, per exemple, és el
mateix equip que participa en el projecte,
el qui realitza les enquestes de satisfacció
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als beneficiaris per tal de conèixer
individualment el feedback de cadascun
d’ells.

en els sistemes de mesurament de resultats
amb l’objectiu de millorar l’eficiència de
l’Obra Social.

La FLC no solament exigeix canals de
comunicació robustos i eficients per als
projectes que lidera sinó que també ho
exigeix a les entitats amb les quals
col·labora. Per exemple, per al programa
de Cooperació Internacional, la FLC
estableix en els bases del programa, que
les entitats de cooperació espanyoles
sol·licitants, especifiquin els
criteris/mecanismes utilitzats per a la
inclusió/participació dels beneficiaris en tot
el procés del projecte.

Per això, i tal com va ser el cas l’any 2011,
la FLC està donant un impuls decidit al nou
pla de sistemes de la informació que ja està
revertint en una clara millora de l’eficiència
interna.

2.2.2. Sistemes de control, avaluació
i aprenentatge
La mateixa naturalesa de les entitats sense
ànim de lucre, juntament amb la funció
que desenvolupen al si de la societat en el
context socioeconòmic actual, estableix la
responsabilitat inherent de demostrar la
legitimitat, el valor i l’eficiència de les
accions que porten a terme. la FLC,
conscient d’això, aposta per la rendició de
comptes i la transparència com a premisses
indispensables per complir el seu
compromís davant dels seus grups
d’interès, i d’acord amb els seus valors i
principis, pilars bàsics de la seva estratègia.
La capacitat d’innovació en cada un dels
programes i projectes es fonamenta en la
capacitat de detectar les possibles millores
a partir dels sistemes de seguiment i
valoració per així implantar-les en dissenys
futurs dels projectes.
Una correcta gestió del control i l’avaluació
dels programes i projectes resulta essencial
a l’hora d’aconseguir els objectius
plantejats per la FLC. De fet, una de les
prioritats estratègiques de la Fundació ”la
Caixa”, per al període 2010-2016, és la
d’aprofundir en els aspectes metodològics i

La FLC concep els processos de millora
continuada com a eixos de treball clau per
determinar la qualitat i l’eficàcia, així com
per mesurar l’impacte dels seus programes,
projectes i activitats, i d’aquesta manera
poder donar resposta a les necessitats
canviants de la societat actual. Per a la FLC,
la correcta implementació d’aquests
sistemes és un recurs clau que permet
redissenyar i incloure els canvis necessaris
en els programes i projectes per tal de
millorar i augmentar-ne les possibilitats
d’èxit.
Tots els projectes i programes de la
Fundació, en els seus quatre diferents
àmbits d’activitat (Social, Cultural, Educació
i Recerca, Ciència i Medi Ambient) disposen
d’algun sistema de monitoratge i/o
seguiment, avaluació i aprenentatge. De
fet, l’objectiu plantejat el 2011
d’aconseguir que el 100% dels projectes
tinguin sistemes per a realitzar seguiment i
control s’ha assolit al llarg del 2012. De la
mateixa manera, el 93% dels projectes fan
exercicis de valoració o anàlisis de resultats
per avaluar els seus projectes. Dels resultats
que se n’obtenen deriva la fase
d’aprenentatge.
El 79% dels projectes van introduir canvis i
millores el 2012 a partir dels sistemes de
control i avaluació implementats. En relació
amb aquesta última etapa, cal comentar
que els àmbits en què els projectes i
programes han introduït més canvis i
millores han estat l’Educatiu i el Social, en
un 100% dels casos, mentre que en els
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àmbits de Recerca, Ciència i Medi Ambient
i Cultura el nombre de programes que han
inclòs millores ha estat menor (en un 50% i
33% dels casos, respectivament).
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 92% dels projectes
per a ambdós sistemes). En aquest sentit,
quan la freqüència només és puntual o
única, al final del projecte, el sistema o els
indicadors derivats del projecte es fan servir
tant per al seguiment com per a la fase
d’avaluació. La gran majoria dels projectes i
programes de la FLC també apliquen
sistemes d’informació qualitativa i
freqüència contínua (86%) i sistemes de
seguiment de naturalesa qualitativa al final
del projecte (71%).
Per altra banda, les actuacions i/o activitats
de seguiment realitzades el 2012, es
concreten en: el registre continuat de dades
d’activitat i les visites de seguiment (89%
en ambdós casos). A més, la majoria de
projectes tenen comissions de seguiment
(86%), i s’hi fan auditories i/o assessories
d’experts externs (79%), enquestes de
valoració a col·lectius determinats i
sol·licitud d’auditoria de comptes (75%) i
estudis qualitatius (64%). Finalment, les
operacions de seguiment menys realitzades
l’any 2012 han estat les auditories de
processos (46%).
En l’etapa d’avaluació, els exercicis de
valoració i anàlisi que han fet servir la
majoria de projectes de la FLC es concreten
en: reunions de valoració (100% projectes)
i memòries o informes de valoració dels
indicadors quantitatius i/o de la informació
qualitativa (89% dels projectes).

Generació de valor i activitats de la Fundació “la Caixa”

NGO3
Sistemes de monitoratge, avaluació i aprenentatge
Codi

Total

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

% de
projectes
que:

Àmbit d’activitat (%)
Recerca,
ciència i
medi
ambient

Casos

%

Social

Educació

Cultural

26

92,86

100,00

100,00

50,00

100,00

NGO3.1

Disposen de sistemes de
seguiment i control

28

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

NGO3.2

Han realitzat actuacions i/o
activitats de seguiment el 2012

28

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

NGO3.3

Han realitzat exercicis de valoració
o anàlisi de resultats

26

92,86

100,00

100,00

50,00

100,00

NGO3.4

Han introduït canvis i
millores per al 2012

22

78,57

100,00

100,00

50,00

33,33

28

-

16

2

4

6

Projectes

NGO3.1
% de projectes que disposen sistemes de seguiment i control

100,00%

92,86%

96,43%
85,71%

90,00%
80,00%

71,43%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
% de projectes que
disposen de sistemes
d’indicadors quantitatius
continus (que es registren
al llarg del procés)
NGO3.1.1

% de projectes que
disposen de sistemes
d’indicadors quantitatius
finals (que es produeixen
al final del programa)
NGO3.1.2

% de projectes que
disposen de sistemes
d’informació qualitativa
continuada (que s’anoten
al llarg del procés)
NGO3.1.3

% de projectes que
disposen de sistemes
d’informació qualitativa
finals (que es produeixen
al final del programa)
NGO3.1.4

(*) El resultat d’aquesta anàlisi inclou els 28 projectes analitzats. No s’inclou informació del programa de Beques i del programa d’Estudis Socials, els quals queden,
per tant, exclosos de les dades reportades.
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Cadascun dels programes i projectes,
gestiona de manera independent els seus
sistemes de seguiment, control i avaluació
depenent de les seves pròpies necessitats.
El programa d’Emprenedoria Social per
exemple, ha identificat l’acompanyament i
el suport personalitzat a l’emprenedor com
a factors clau per a l’èxit del projecte. Per
això el programa ofereix a tots els projectes
seleccionats:
• Formació a mida. Els emprenedors socials
seleccionats tenen una formació centrada
l’emprenedoria i la gestió d’empreses
impartida per l’escola de negocis IESE.
• Acompanyament gerencial. Tutoria
durant un any per tal de:
– Acompanyar l’emprenedor en els seus
processos de decisió.
– Identificar riscos, amenaces i
oportunitats des d’una visió externa.
– Facilitar una xarxa de contactes per tal
d’assegurar l’èxit de la iniciativa.
Aquest acompanyament el porten a terme
persones experimentades en emprenedoria
i empresa social. Addicionalment, es posa a
disposició de l’emprenedor un suport
especialitzat en àrees tècniques pròpies de
la gestió d’empresa (finances, operacions,
màrqueting, comunicació, etc.) i/o en
sectors específics (tèxtil, gran consum,
agricultura, etc.) en els quals l’emprenedor
i/o el tutor identifiquen una necessitat. Els
participants en el programa es
comprometen a aportar informació
rellevant de forma diligent i periòdica per a
la supervisió de les iniciatives. En aquest
sentit, l’aprofitament del programa
formatiu per part dels emprenedors socials
es deriva de la presentació del pla de
negoci, en el qual han de demostrar que
incorporen l’estratègia i les eines de gestió
tractades en el programa formatiu del pla
de negoci de la seva empresa social. La
concreció d’aquest pla de negoci és un
moment transcendental del procés per a

analitzar la viabilitat del projecte. A més, la
FLC pot examinar i auditar, directament o
bé a través d’entitats designades a aquests
efectes, la destinació de les ajudes als fins
previstos pel programa. Per això, els
participants en el programa han de facilitar
l’accés a la documentació requerida, i han
de mantenir entrevistes i reunions amb els
auditors designats. Per consegüent,
l’assessorament, control i seguiment i
l’avaluació de tot el procés, és clau en el
procés d’aprenentatge dels emprenedors,
atès que els permet concretar els objectius i
assolir les metes fixades.
El 2012, resulten destacables també les
millores pel que fa a l’anàlisi d’indicadors
en els projectes de Cooperació
Internacional. S’hi ha implementat un
sistema de seguiment amb indicadors
numèrics per als projectes de
desenvolupament socioeconòmic, formació
a Àfrica i Emergències/Acció humanitària
que utilitza una eina en format excel comú
a totes les entitats. A més s’ha començat a
treballar en una plataforma online de
comunicació, en la qual hi participen totes
les entitats espanyoles i locals amb les quals
la FLC porta a terme projectes, amb
l’objectiu de millorar la comunicació i
intercanviar bones pràctiques. Aquesta
plataforma, que permet les formacions
online, s’ha implementat a principis del
2013.
A banda d’això, com ja s’ha comentat més
amunt, alguns dels projectes de la FLC
utilitzen les enquestes de satisfacció com a
mitjà per determinar el feedback dels
beneficiaris. En aquest feedback, alguns
dels projectes hi inclouen preguntes que
permeten avaluar la consecució dels
objectius. En el projecte Reincorpora, per
exemple, s’hi inclouen preguntes que
permeten identificar el grau de millora de
les competències, tant professionals com
socials i personals aconseguides pel
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projecte. D’aquesta manera, s’obtenen
dades reals dels beneficiaris que poden ser
utilitzades com una variable d’avaluació
d’impacte del programa que s’afegeix a
l’estudi anual d’impacte del programa.
Convé esmentar també per al 2012, les
enquestes realitzades en el marc del
projecte ICI, sobre convivència i
interculturalitat en territoris d’alta diversitat.
Aquestes enquestes portades a terme el
2010 i el 2012 (a 9.000 entrevistats cada
vegada) han permès a la FLC analitzar la
primera fase de desenvolupament del
projecte (2010 a 2013) i la repercussió que
va tenint el projecte en el territori focalitzat.
També es preveu la realització d’una altra
enquesta ulterior al projecte, l’any 2015.
Aquesta enquesta, a més, la FLC l’utilitza
com un recurs d’avaluació d’impacte del
projecte que s’afegeix als sistemes
d’avaluació estàndards que comporta el
projecte mateix com són els informes
setmanals, mensuals, trimestrals i les
memòries anuals.
Un dels objectius que persegueixen els
sistemes d’avaluació, és la capacitat
d’avaluar l’abast dels objectius a través del
mesurament de tres aspectes: eficàcia,
eficiència i impacte. El mesurament dels
tres aspectes permet dotar la FLC de
transparència en la seva gestió alhora que
incrementa el valor social associat als
projectes de la FLC.
Del total de programes i projectes, el 89%
permetem mesurar l’eficàcia i l’impacte
mentre que el 85% permeten mesurar
l’eficiència. Per als tres mesuraments,
s’observen diferències per àmbit d’actuació.
El 100% dels projectes dels àmbits
d’Educació i Cultura disposen de sistemes
que permeten mesurar tant l’eficàcia, com
l’eficiència i l’impacte. El 94% dels
projectes de l’àmbit Social permeten
mesurar l’eficàcia, en canvi únicament el
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33% de l’àmbit de Ciència, Recerca i Medi
Ambient permeten mesurar aquest aspecte.
El 88% dels projectes de l’àmbit Social
disposen de sistemes per mesurar

l’eficiència, en canvi, només en disposen el
33% de l’àmbit Ciència, Recerca i Medi
Ambient. De forma anàloga, el 88% dels
projectes de l’àmbit Social tenen sistemes

que permeten mesurar l’impacte, en canvi,
en tenen un 67% els de l’àmbit de Ciència,
Recerca i Medi Ambient.

NGO3.5
Mesurament eficàcia, eficiència, impacte
Total

Àmbit d’activitat (%)

Casos

%

Social

Educació

Recerca,
ciència i
medi ambient

Cultural

25

89,29

93,75

100,00

50,00

100,00

NGO3.5
% de projectes per als quals es considera que els
sistemes de monitoratge, avaluació i aprenentatge
permeten mesurar eficàcia, eficiència o impacte

NGO3.5
Mesurament eficàcia, eficiència, impacte

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

94%
88%

90%

88%

80%
67%

70%

Educació

60%

Recerca,
Ciència i Medi
ambient

50%
40%

Social

33%

33%

Cultura

30%
20%
10%
0%

Eficàcia
NGO3.5.1

Eficiència
NGO3.5.2

Impacte
NGO3.5.3

(*) El resultat d’aquesta anàlisi inclou els 28 projectes analitzats. No s’inclou informació del programa de Beques i del programa d’Estudis Socials, els quals queden,
per tant, exclosos de les dades reportades.
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En el mesurament d’aquests aspectes
destaca, per exemple, el programa
CaixaProinfancia. En aquest programa
s’ha començat a treballar en un sistema per
millorar l’eficiència, eficàcia i impacto del
programa, que es basa en la realització
d’uns pilotatges en els territoris on es porta
a terme el programa. Aquests pilotatges
impliquen el treball coordinat entre tots els
agents competents en l’abordatge de les
situacions de pobresa infantil per tal de
garantir una atenció integral als infants i
famílies que es troben en aquesta situació.
Cal esmentar també com a exemple de
bona pràctica, el programa d’Atenció
Integral a Malalts Avançats. En aquest
programa, s’hi ha millorat de forma
significativa la plataforma de seguiment
online amb la finalitat de millorar la qualitat
de l’assistència dels equips així com la
implementació de noves variants en l’estudi
d’efectivitat anual pel qual es mesura
l’eficàcia d’atenció psicosocial
proporcionada.
Un altre dels exemples rellevants són les
millores implementades en el programa
d’Emprenedoria Social per mesurar-ne
l’eficiència. En el marc d’aquest programa,
en acabar l’exercici, la FLC fa un seguiment
específic en relació amb els llocs de treball
creats, tant en col·lectius en situació
vulnerable com en col·lectius sense risc, la
facturació total de totes les empreses i
l’índex de supervivència de les empreses.
D’aquesta manera la FLC s’assegura que les
empreses participants aconsegueixen els
objectius establerts i que s’estan gestionat
de manera eficient i d’acord amb els
compromisos acordats.
Finalment, en relació amb els mitjans
implementats per mesurar l’impacte, és
destacable el projecte ICI. El 2012, com
s’ha comentat més amunt, dins del
projecte es van publicar els resultats d’un
ampli estudi sobre la Convivència

intercultural en l’àmbit local, realitzat a la
fase inicial del projecte, el setembre de
2010, i es van comparar amb els resultats
de dos anys més tard. Les dades recollides
ofereixen indicadors d’impacte que
permeten valorar l’aplicació del projecte
d’ICI i els seus efectes. Aquest estudi
ofereix l’oportunitat, a més, d’incorporar
ajustaments i reorientar accions en els
territoris8.

2.2.3. Integració del component de
gènere i diversitat
La FLC concep els factors de gènere i altres
de diversitat en tant que components clau
que s’han d’integrar als seus programes,
tant per a l’assoliment d’aquestes finalitats
com per a avaluar el grau de coherència i
solidesa entre les seves polítiques i el
funcionament i resultats dels seus
programes. Dins de cadascun dels
programes, els qui en són responsables de
la gestió, s’encarreguen de fixar i establir
uns criteris de diversitat i igualtat amb
l’objectiu de fomentar no solament
l’eficiència del projecte sinó la igualtat
entre les persones participants.
La fórmula o mecanisme més generalitzat
per incorporar el criteri d’atenció a la
diversitat de gènere, aplicat al 68% del
total de projectes de la FLC, és l’aplicació
del principi de no discriminació.
Addicionalment, el 63% dels projectes fan
un seguiment de la igualtat real
d’oportunitats que els diferents grups
tenen per participar en el programa, i un
altre 52% dels projectes apliquen una

8. Més informació en el lloc web oficial del
projecte:
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/inmigracion/
intervencionintercultural_es.html
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política de discriminació positiva,
assegurant així un nivell de presència i/o
participació dels col·lectius pactats.
Finalment, cal destacar que el 30% dels
projectes de la FLC aborden de manera
directa problemàtiques específicament de
gènere, és a dir, la mateixa finalitat del
projecte és donar resposta a una
problemàtica de gènere. Addicionalment al
component de gènere, els projectes de la
FLC (96%) integren altres factors d’atenció
a la diversitat per tal de garantir la igualtat
d’oportunitats. Entre els factors d’atenció a
la diversitat sovint incorporats pels
projectes destaquen: la discapacitat, l’edat
(infància, joves, persones grans) i
l’estrangeria i/o immigració. La fórmula
més generalitzada d’aplicació d’aquests
factors, igual que per al component de
gènere tot i que en un percentatge menor,
és l’aplicació del principi de
no-discriminació (82% del total de
projectes de la FLC). És necessari subratllar
que el 54% dels projectes de la FLC
aborden de forma directa problemàtiques
pròpiament de diversitat, és a dir, la
finalitat mateixa del projecte és donar
resposta a una problemàtica de diversitat i
igualtat d’oportunitats.
.
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NGO4
Integració del component de gènere i diversitat
Total

Àmbit d’activitat (%)

Casos

%

Social

Educació

Recerca,
ciència i
medi ambient

Cultural

23

81,48

93,33

50,00

75,00

66,67

aborden el component
de GÈNERE

19

66,67

73,33

50,00

75,00

50,00

aborden ALTRES
FACTORS de
DIVERSITAT

27

96,30

93,33

100,00

100,00

50,00

28

-

16,00

2,00

4,00

6,00

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

NGO4.1

de
projectes
que:

NGO4.2

Projectes

(*) El resultat d’aquesta anàlisi inclou els 28 projectes analitzats. No s’inclou informació del programa de Beques i del programa d’Estudis Socials, els quals queden,
per tant, exclosos de les dades reportades.

NGO4
Integració del component de gènere i diversitat
Codi
NGO4

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

NGO4.1

Valor *
81,48%

% de projectes que aborden la component de gènere

66,67%

NGO4.1.1

% de projectes que apliquen el principi de no-discriminació

74,07%

NGO4.1.2

% de projectes que apliquen el principi de no-discriminació i control de la igualtat d’oportunitats
per participar en el projecte

62,96%

% de projectes que apliquen una política de discriminació positiva, garantint un nivell de presència
o participació dels col·lectius pactats

51,85%

% de projecte que aborden de forma directa les problemàtiques de gènere

29,63%

% total de projectes que aborden altres factors de diversitat

96,30%

NGO4.2.1

% de projectes que apliquen el principi de no-discriminació

82,14%

NGO4.2.2

% de projectes que apliquen el principi de no-discriminació i control de la igualtat
d’oportunitats per participar en el projecte

71,43%

NGO4.2.3

% de projectes que apliquen una política de discriminació positiva, garantint un nivell de presència
o participació dels col·lectius pactats

66,67%

NGO4.2.4

% de projectes que aborden de forma directa problemàtiques concretes de diversitat

53,57%

NGO4.1.3
NGO4.1.4
NGO4.2

(*) El resultat d’aquesta anàlisi inclou els 28 projectes analitzats. No s’inclou informació del programa de Beques i del programa d’Estudis Socials, els quals queden,
per tant, exclosos de les dades reportades.
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Hi ha diferents exemples destacables
sobre mesures implementades el 2012
amb la finalitat d’assegurar la integració
del component gènere i diversitat en els
programes de la FLC. En general, per a
tots els programes que desenvolupa la FLC
en entorns educatius (Cibercaixa escolar
i CaixaProinfancia per exemple), el
gènere i/o la diversitat cultural actua com
un element inclusiu i és present de forma
continuada i transversal en l’activitat
quotidiana del projecte/programa.
Paral·lelament la finalitat/missió pròpia del
programa de Cooperació Internacional
preveu i inclou ambdós components, de
gènere i diversitat, i, per tant, es tenen en
compte a les diferents fases de
desenvolupament del programa. En
aquest sentit, a les bases del programa es
demana que les propostes incloguin les
mesures necessàries per promoure els
factors determinants en les polítiques de
desenvolupament, com el suport als
sectors i col·lectius més vulnerables i
afectats per la pobresa i l’enfocament de
gènere. A més es prioritzen aquells
projectes que incorporin mesures
explícites referides a l’equitat de gènere.
Altres projectes, a causa del seu objectiu i
del seu univers de beneficiaris, apliquen
una discriminació positiva en el tema
gènere, per exemple, el programa
Reincorpora.
En el marc del programa d’Emprenedoria
Social també s’inclouen requisits de
gènere i diversitat ja a les primeres etapes
de disseny, que són corroborades amb les
anàlisis d’impacte del projecte. Dins del
programa es calcula el percentatge
d’empreses socials impulsades per dones i
per homes. Aquesta anàlisi permet
comprovar que a les 20 empreses socials
iniciades l’any 2012, 10 (el 50%) estaven
dirigides/impulsades per emprenedores
dones, i el 50% restant per emprenedors
homes. Per una altra banda, al programa
de formació, obert a 2 emprenedors/es

per empresa social, s’hi van acollir un
75% de dones i un 43% d’homes. En el
programa Reincorpora, hi destaca la
participació d’un percentatge més elevat
de dones, que el percentatge de dones
internes en centres penitenciaris. Quant a
la gestió de la diversitat, per definició, la
integració laboral de persones en situació
de vulnerabilitat és un dels valors aportats
pel programa, i, en aquest sentit, 13 de
les empreses socials estan creant llocs de
treball per a persones en exclusió o risc
d’exclusió i 9 d’aquestes empreses els
creen per a col·lectius amb discapacitat.
El projecte ICI és un altre dels exemples
que ja inclou el component diversitat en la
seva etapa de disseny. El projecte pretén
impulsar dinàmiques de col·laboració
entre els agents socials d’un territori en
què la presència significativa de diversitat
cultural, provinent tant de la migració
internacional com de processos de
migració interna, i/o amb presència de
minories immigrades o autòctones (poble
gitano etc.), plantegen nous reptes i noves
oportunitats per a la cohesió social. El
projecte fomenta la igualtat d’oportunitats
a totes les persones que viuen o treballen
en la comunitat d’intervenció per tal que
puguin participar en els espais de treball o
en les accions que es porten a terme des
del projecte. A la vegada, els equips
s’asseguren la presència de col·lectius
minoritaris. Per una altra banda, en relació
amb el component de gènere cal destacar
que els equips d’intervenció vetllen perquè
en el seu equip hi hagi un equilibri de
gènere. De la mateixa manera, el projecte
també té cura que hi hagi un equilibri
entre homes i dones en els espais de
treball i en les accions que es fan així com
en cada etapa de formulació del projecte.
Igualment passa amb el programa de
Vacunació Infantil els beneficiaris del
qual són nens i nenes menors de cinc anys
de Bolívia, Hondures i Nicaragua.
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És destacable també el programa
Incorpora en què a totes les etapes del
programa es consideren tant factors de
gènere com factors de diversitat
(discapacitat física, intel·lectual, trastorn
mental, immigració, persones amb falta
recursos econòmics).

2.2.4. Coordinació amb les activitats
i programes d’altres actors
Un dels principis d’actuació de la Fundació
”la Caixa” és la creació d’aliances i treballs
en xarxa entre els programes de la FLC i
els col·laboradors externs de forma que es
puguin aprofitar les sinergies existents. I
aquesta filosofia de treball és, a la vegada,
la que assenta les bases perquè es
compleixi 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
[…] ja sigui a través de programes
propis, aliances estratègiques o
col·laboracions amb tercers, […]
susceptibles de ser transferides a altres
entitats.»
És per això que, la FLC concep la
coordinació i la col·laboració en el treball
com a elements clau per evitar o reduir
possibles duplicitats en els programes, així
com per identificar oportunitats de
participació amb altres actors (propis de la
FLC o externs) o per tal de millorar la
pròpia eficàcia dels programes.
El 100% dels projectes de la FLC
mantenen una vinculació amb altres
iniciatives (ja sigui amb la resta de
projectes interns de la mateixa FLC o amb
iniciatives externes a la Fundació). En
concret, el 93% del total de projectes de
la FLC es vincula internament amb altres
projectes de la mateixa organització, i un
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86% del total participa, a la vegada, en
iniciatives externes. Del total de projectes
de la FLC, el 61% manté una activitat de
coordinació estable amb iniciatives alienes,

de freqüència contínua o periòdica. Així
mateix, un 25% del total de projectes
participa en iniciatives d’àmbit europeu i/o
internacional.

Hi ha diferents projectes i programes
portats a terme per altres entitats, en els
quals participa la FLC. Cal destacar el
programa del Ministeri de Sanitat, Serveis

NGO6
Processos de coordinació amb les activitats i programes d’altres actors
Total

Àmbit d‘activitat (%)

Casos

%

Social

Educació

Recerca,
ciència i
medi ambient

Cultural

28

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

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

Es coordinen amb altres
projectes INTERNS
de la FLC

26

92,86

93,75

50,00

100,00

100,00

NGO6.1

Participen en
programes/iniciatives
EXTERNES

24

85,71

93,75

50,00

50,00

100,00

NGO6.2

28

-

16,00

2

4,00

6,00

de
projectes
que:
Projectes

(*) El resultat d’aquesta anàlisi inclou els 28 projectes analitzats. No s’inclou informació del programa de Beques i del programa d’Estudis Socials, els quals queden,
per tant, exclosos de les dades reportades.
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NGO6.2
Percentatge de projectes que participen en iniciatives externes

100,00%
90,00%
80,00%

75,00%
67,86%

70,00%

60,71%

60,00%
50,00%
40,00%
25,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
% de projectes que
consideren activitats
d’altres actors (altres
fundacions, ONG, etc.)

% ee projectes que
cordinan amb altres
projectes externs

% de projectes que
participen en iniciatives
internacionals (EUROPEES
o superior)

NGO6.2.1

NGO6.2.2

NGO6.2.3

% de projectes que
mantenen una vinculació
estable (contínua o
periòdica) amb alguna
iniciativa externa
NGO6.2.4

(*) El resultat d’aquesta anàlisi inclou els 28 projectes analitzats. No s’inclou informació del programa de Beques i del programa d’Estudis Socials, els quals queden,
per tant, exclosos de les dades reportades.

Socials i Igualtat “Empreses per una
societat lliure de violència de gènere”. La
participació rau en el projecte de
Violència de Gènere. El projecte del
ministeri té com a objectiu la creació d’una
xarxa d’empreses i entitats compromeses
en la lluita contra la violència de gènere
mitjançant la signatura de convenis per a la
promoció d’accions de sensibilització i per
a la inserció laboral de les víctimes.
Igualment, la FLC dins d’aquest programa,
participa en el projecte Europeu Daphne III:
Circles, el propòsit del qual és la reinserció
de delinqüents sexuals en el moment de
l’excarceració. A més, té per objectiu
afavorir una inserció positiva i completa de
persones que han comès delictes sexuals i

reduir l’índex de reincidència d’aquest
col·lectiu.
Finalment, una altra de les iniciatives
destacades en què participa la FLC és la
iniciativa Enterprise 20209 presentada per
Espanya en el marc de la Unió Europea.
Aquesta iniciativa constitueix una línia
d’acció de l’estratègia europea de RSE
llançada per la Comissió Europea i liderada
per CSR Europe. El programa Reincorpora
es presenta d’acord amb un dels objectius
de la iniciativa; “Contribuir positivament a
la competitivitat, fomentant habilitats per a
l’ocupació molt necessàries per dinamitzar
el mercat laboral i a través d’un
enfocament sostenible de vida a les ciutats

Memòria de Sostenibilitat [2012] de la Fundació “la Caixa”

55

que impacti positivament en la vida dels
ciutadans”.

La FLC també pretén coordinar, quan és
possible, els projectes que realitza amb
altres projectes propis. D’aquesta manera,
la FLC millora l’eficiència dels programes

9. Enterprise 2020 té per objectiu, en línia amb
l’Agenda Europea 2020, ajudar les empreses a
assolir durant la pròxima dècada una
competitivitat sostenible, fomentar una intensa
col·laboració entre les empreses i els seus grups
d’interès i reforçar el lideratge d’Europa en matèria
de RSE. Inclou 2 línies d’acció: Skills for Jobs (en el
qual s’inclou el projecte Reincopora) i el Sustainable
Living in Cities.
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atès que distribueix els recursos i aprofita
les sinèrgies entre els diferents programes.
N’és un exemple rellevant el CiberCaixa:
Quedem en sortir de classe. El projecte
es coordina en algunes de les ciutats on es
desenvolupa amb les activitats vinculades
al programa de CaixaProinfancia.

2.2.5. Posicionament i comunicació
institucional en sensibilització
pública
Atesa l’activitat de l’Obra Social, la seva
estratègia i les campanyes de comunicació
i màrqueting són molt rellevants ja que són
les que permeten donar a conèixer l’Obra
Social i la seva activitat als seus grups
d’interès (en especial als beneficiaris) i a la
societat en general. L’Obra Social “la
Caixa” concep les seves campanyes de
comunicació i màrqueting amb un triple
objectiu:
• Per una banda, sensibilitzar la ciutadania
pel que fa a les principals necessitats i
problemàtiques de les persones, mirant
d’incentivar la implicació i el compromís
de tots els seus receptors respecte de la
gestió d’aquestes necessitats i
problemàtiques. La superació de la
pobresa infantil, la integració laboral de
les persones amb dificultats, l’envelliment

actiu i la plena participació de les
persones grans a la societat, la prevenció
del consumo de drogues, etc. són
algunes de les causes que requereixen el
compromís de tots. La sensibilització és,
doncs, una de les últimes motivacions de
les accions de Comunicació externa,
Publicitat i Màrqueting de l’Obra Social.
• La informació és el segon dels grans
objectius. A través de la divulgació de
totes les seves iniciatives, l’Obra Social
busca ampliar el seu nombre de
beneficiaris, tractant d’arribar a més
persones.
• La posada en valor de la importància dels
clients i empleats de “la Caixa”, en tant
que part essencial de l’engranatge de
l’Obra Social suposa la tercera finalitat.
Són ells, amb la seva confiança i amb el
seu treball diari, els responsables últims
de que “la Caixa” pugui continuar
dotant la seva Obra Social amb 500
milions d’euros –per sisè any consecutiu
el 2013–, amb els quals promoure
programes socials, educatius, culturals i
mediambientals.
En termes de gestió, les accions de
comunicació s’executen conforme a criteris
de respecte amb la sostenibilitat i el medi
ambient des de la planificació fins a
l’execució. També s’implica als beneficiaris
reals en el seu desenvolupament. Les
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accions es guien per l’objectiu de
l’eficiència, entesa com el màxim retorn
possible de la inversió en termes de
sensibilització i d’augment del nombre de
beneficiaris. L’impacte d’aquestes accions
està convenientment mesurat i auditat per
empreses homologades en el seguiment de
mitjans.
La valoració econòmica de les notícies i les
informacions sense cost per a l’entitat
publicades o emeses en premsa, ràdio i
televisió al voltant de les iniciatives i
programes promoguts per l’Obra Social “la
Caixa” (atenent entre altres criteris als de
tirada/audiència, valor publicitari de
l’espai/temps ocupat, presència
institucional en la notícia, entre altres) no
ha parat de créixer els darrers anys. Si hom
pren com a referència els dos últims anys,
aquesta valoració va ser de 61 milions
d’euros el 2012 i de 74 milions d’euros el
2013. La inversió en publicitat, en canvi, ha
decrescut de manera sensible, de cara a
poder prioritzar l’exercici directe de l’acció
social atès l’increment de les necessitats,
des dels 23 milions d’euros el 2011 fins als
16 el 2012.

[3. Compromís en la gestió d’acord amb els nostres valors]
3.1. Millorant el benestar i les capacitats dels nostres empleats i proveïdors
3.2. Minimitzant el nostre impacte en el medi ambient

[3. Compromís en la gestió d’acord amb els nostres valors]

3.1. Millorant el benestar i les
capacitats dels nostres
empleats i proveïdors

formada per sis membres, tres en
representació dels/de les treballadors/es i
tres en representació de la Direcció de la
FLC.

Capital humà de la FLC
Un dels pilars bàsics en els quals la FLC
fonamenta la seva estratègia d’activitat
passa a través de mantenir unes polítiques
i unes accions que fomentin el benestar i la
generació de capacitats dels nostres
empleats i proveïdors. Les polítiques i línies
d’actuació que defineixen i guien la gestió
del capital humà a la FLC són part inherent
i, alhora, deriven dels valors i la visió de la
Fundació. L’aplicació i promoció de bones
pràctiques laborals i d’igualtat de gènere,
el foment de la conciliació laboral i familiar,
el respecte als drets humans i el
compliment de la legislació espanyola
aplicable són els pilars en els quals es
fonamenta aquesta gestió.
L’organització disposa d’un Conveni
Col·lectiu Propi (en endavant, CCP), que és
d’aplicació a la FLC, a tots els centres de
treball inclosos en el seu àmbit funcional,
que es troben situats en el territori de
l’Estat espanyol, i al qual estan subjectes el
100% de les persones que tenen la
qualitat de treballadors per compte de la
FLC, incloent-hi els treballadors en situació
d’expatriació a un altre país diferent de
l’Estat espanyol. El CCP va entrar en vigor
l’1 de gener de 2012, és el VII Conveni que
es redacta i s’aplica, i té una durada de dos
anys, per la qual cosa els seus efectes es
mantindran fins al 31 de desembre de
2013.
El 2012, es va crear una Comissió Paritària
com a òrgan per a la interpretació i la
vigilància del CCP, la qual, a més, pot
exercir funcions de conciliació, mediació i
arbitratge en aquells casos en què les parts
ho sotmetin a la seva consideració de
comú acord. La Comissió Paritària està

Per la seva banda, la Comissió Paritària es
reuneix periòdicament per debatre sobre
informació rellevant i estratègica de
l’Organització amb la Direcció General i la
de Recursos humans de la Fundació.
Els representants dels treballadors estan
organitzats 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 gestióa les consultes rebudes
directament per part dels treballadors de
l’Organització. I ells són els qui tenen la
competència de traslladar a l’Àrea de
Recursos Humans, en ocasió de 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 en aquell
mateix moment amb l’Àrea de Recursos
Humans.
Com a novetat del 2012, en el marc de la
negociació del 7è CCP es va acordar entre
la Representació Empresarial i la
Representació Social una bossa d’hores
com a mesura de flexibilitat horària.
D’aquesta manera, la FLC promou la
flexibilitat i la conciliació laboral, permetent
que els empleats puguin adequar en gran
mesura el seu horari, adaptant-lo a les
seves necessitats i requeriments familiars i
de lleure.
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Seguretat i salut
La seguretat i salut és un altre dels temes
que resulten rellevants tant a nivell
d’impacte en la FLC com en la influència
en les decisions i l’anàlisi dels grups
d’interès. Es tracta d’un tema important
per a la FLC atès que la prevenció és un
bon indicador de la implicació de
l’Organització en el control de processos i
en aquest aspecte s’integren perfectament
la totalitat dels processos, que s’inicien
amb una avaluació de riscos, amb l’efectiva
aplicació de les mesures preventives i la
formació del personal corresponent, així
com l’efectiva implantació dels plans
d’emergència.
Per aquest motiu, la FLC estableix un
sistema de gestió que permet realitzar una
anàlisi continuada de salut preventiva de
l’Organització.
Actualment la FLC disposa d’un servei de
prevenció aliè que li dóna suport en les
tasques preventives, relacionades amb
l’activitat de la Fundació. Els riscos del
personal de la FLC varien clarament
depenent de la seva ubicació i funció
(oficines, centres singulars, exposicions
itinerants, etc.) A més del servei de
prevenció aliè, la FLC disposa d’una
estructura de gestió pròpia liderada per un
responsable de prevenció a nivell FLC, a
banda dels delegats de Prevenció, la tasca
principal dels quals rau en mantenir un
contacte regular amb l’estructura
jeràrquica de l’empresa. A més, la FLC, en
la seva cerca per millorar la gestió, pretén
incorporar en el futur la figura de Recurs
Preventiu que haurà d’ajudar l’actual
estructura de prevenció en cada tipus de
centre de treball.
El personal de la FLC també té
representació en el comitè de seguretat i
salut per al conjunt de l’Organització,
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establert per ajudar a controlar i assessorar
sobre programes de seguretat i salut
laboral. Hi són 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 d’àmbit 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. A
banda d’això, els acords formals presos
globalment 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 per
aplicar.
Paral·lelament s’ha de destacar que la
tasca de seguretat i salut pel que fa a la
Fundació implica, a més, la necessitat de
coordinar les activitats amb les diferents
contractes que treballen diàriament en els
centres de treball de la FLC les quals tenen
efectivament especificitats diverses en
matèria de riscos laborals en funció de la
seva feina, ja siguin transportistes,
contracta d’exposicions itinerants o
contractes fixes a cada centre.
Per últim, una altra de les qüestions clau
en matèria de Seguretat i Salut rau en la
salut dels visitants que diàriament acullen
els diferents espais singulars o exposicions
itinerants de la FLC. En aquest sentit, la
Fundació disposa de procediments
específics tendents a assegurar l’adequada
atenció dels visitants en termes de
seguretat, i treballa de manera regular amb
tots els empleats i proveïdors dels diferents

espais amb la finalitat d’incorporar les
mesures necessàries per fer segura l’estada
dels visitants en els seus espais.
El 2012 s’han portat a terme un procés
d’auditoria externa del sistema de la
prevenció de riscos laborals amb la finalitat
de millorar l’eficiència del sistema.
Per altra banda, la FLC ha implantat la
plataforma CTAIMA CAE10 per a la
coordinació empresarial. Aquest software
es basa en un potent gestor documental
que permet verificar que els proveïdors i
socis que treballen per a la FLC compleixen
els requisits documentals necessaris per al
desenvolupament de qualsevol activitat.
Entre altres, aquesta aplicació web
automatitza i optimitza els fluxos de
documentació, el mètode de valoració i
l’arxiu d’una gran quantitat d’informació
incloent-hi la informació relativa a la Llei
31/1995 de prevenció de riscos laborals.
D’aquesta manera la FLC assegura que els
seus proveïdors i socis estableixen accions
preventives en matèria de riscos laborals,
quins són els mètodes de treball que
utilitzen i quins riscos laborals hi ha en el
centre de treball on realitzen l’activitat.
Per a l’any 2013, la FLC s’ha plantejat
diferents reptes que permetran millorar-ne
el sistema de prevenció de riscos laborals
alhora que integrarà i involucrarà de forma
sistemàtica tots els empleats de la FLC.
Amb això ha pretès:
• Asignar més recursos preventius als
centres de Fundació amb la finalitat
d’augmentar la implicació de tota

10. CTAIMA CAE.net és una aplicació informàtica
online que facilita –tant a l’empresa titular com al
contratista– el compliment dels requisits específics
de la coordinació d’activitats empresarials d’una
forma eficaç i eficient. Més informació a
http://ctaimacae.com/software/cae-net/
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l’Organització de la FLC en la prevenció i
millorar la integració de la PRL en l’escala
jeràrquica.
• Augmentar la formació online de PRL al
web de Virtaula. Això pretén garantir el
compliment de la formació en tots els
nivells de l’empresa.
• D’acord amb la llei 31/1995, oferir la
possibilitat de fer un examen de salut a
tots els empleats.
.
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G4-LA6
Tipus i taxa de lesions, malalties professionals, dies perduts, absentisme i nombre de víctimes mortals relacionades amb la
feina per regió i per sexe11
2012
Homes
Total Accidents de treball

1

Total Contingències Comunes
Total Absentisme
Índex de freqüència

2011
Dones

Homes

2010
Dones

Homes

Dones

1

2

1

3

1

2

7

58

17

67

12

74

18

59

0

5

4

23

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

2,2

2

Índex de gravetat

0

0,2

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Índex d’incidència

0

3,8

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1. Inclou tant accidents in itinere com no in itinere. Dels accidents esdevinguts el 2012, únicament un ha estat no in itinere d’una dona.
2. El total d‘hores treballades s’ha estimat a partir del total d’hores per conveni pel nombre total d‘empleats (dona i home).
n.d.: No disponible.

Cal esmentar, que, el 2012, les dades
d’absentisme van augmentar de forma
substantiva a causa de la participació
d’alguns empleats a la vaga general del 29
de març de 2012.

Pla d’Igualtat
FLC es posiciona a favor de la igualtat
d’oportunitats i el tracte igualitari entre
homes i dones.

11. Total Contingències comunes: Nombre de
persones que han causat baixa per incapacitat
temporal per malaltia durant l’any.
Total Absentism: Nombre de persones que s’han
absentat del seu lloc de treball, per qualsevol tipus
d’incapacitat, no només com a resultat d’un
accident o una malaltia professional. No es
consideren absentisme les absències autoritzades,
per exemple, per vacances, estudis, maternitat o
paternitat.
Índex de freqüència: (Nombre d’accidents amb
baixa /Nombre d’hores treballades) x 106;
Índex de gravetat: (Nombre de jornades
perdudes/Nombre d’hores treballades) x 103;
Índex d’incidència: (Nombre d’accidents/Nombre de
treballadors) x 103.

El Pla d’Igualtat 2012-2015, que
substitueix el pla de 2009-2011, reflecteix
el compromís de la FLC envers els seus
empleats i el 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 allò que disposa la Llei Orgànica
3/2007, del 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes. La principal
diferència entre ambdós plans rau en
l’objectiu; mentre que el pla de 2009-2011
consistia en un conjunt de mesures
orientades a garantir la igualtat de tracte i
d’oportunitats de dones i homes, el pla de
2012-2015 es caracteritza més per la
consolidació del conjunt de mesures
assolides, que no pas per fomentar noves
mesures. En concret, 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. Així mateix, un dels
principals objectius del pla és promoure i
consolidar la formació en igualtat
d’oportunitats, formant i sensibilitzant els
empleats en aquesta matèria, i en especial
el col·lectiu de directius i comandaments
intermedis atès que són els qui ostenten
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un ampli poder de decisió i autonomia en
el desenvolupament de les persones a
càrrec seu.
El pla és d’aplicació a tots els treballadors i
treballadores de la Fundació i té una
vigència de quatre anys, transcorreguts els
quals serà objecte de revisió per
determinar noves línies de millora. Aquest
pla neix, a més, amb vocació de ser una
eina efectiva de treball per la igualtat entre
dones i homes dins de l’Organització, i és
amb aquesta finalitat continuista que es
crea una Comissió d’Igualtat, que té la
funció de vetllar pel compliment de la
gestió del Pla d’Igualtat i que, a la vegada,
ha de participar activament en tots els
processos de l’Organització, canalitzant
qualsevol incidència o consulta respecte a
la no discriminació per raó de gènere. La
Comissió d’Igualtat es reuneix
semestralment i està formada per dos
representants socials i dos representants de
l’empresa. Per altra banda, la Comissió
d’Igualtat fa una avaluació anual del pla
mitjançant anàlisis de consecució
d’objectius, implementació de mesures i
mostreig d’indicadors de diagnòstic.
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El nou pla de 2012 inclou diferents
mesures en matèria d’igualtat. S’estableix
un nou sistema de flexibilitat horària al
qual s’anomena bossa d’hores amb la
finalitat de facilitar la flexibilitat horària.
S’amplien les mesures per a la conciliació
laboral-familiar mitjançant permisos
retribuïts, excedències i flexibilitat horària
d’entrada i sortida. Es porta a terme un
seguiment a través d’indicadors i anàlisis
de la nova política de retribució variable de
l’Organització, per tal de garantir la
igualtat de la retribució variable entre
homes i dones. S’implanta també el Pla de
Retribució Flexible que permet a cada
professional dissenyar el seu paquet
retributiu per adequar-lo a les seves
necessitats personals. Finalment, es fa el
seguiment de diferents indicadors per a la
consolidació i seguiment de les mesures
d’igualtat de gènere a la Fundació, tals
com el percentatge de dones a l’entitat,
percentatge de dones en llocs de presa de
decisió, percentatge de plantilla que
participa en sessions formatives amb
contingut d’Igualtat, percentatge
d’incorporacions masculines en el nivell
directiu i general, entre altres.
Addicionalment, la FLC ha implantat un
protocol de prevenció, tracte i eliminació
de l’assetjament sexual i laboral. Des de la
seva creació fins a l’actualitat,

l’Organització no té constància d’haver
tingut cap cas d’assetjament moral, sexual,
per raó de sexe o discriminació. Per altra
banda, el 2012 s’ha seguit la distribució i la
formació en matèria de bones pràctiques
per part dels empleats a través del Manual
de Bones Pràctiques creat el 2011. Aquest
manual va ser elaborat i publicat per l’Àrea
de Recursos Humans, en col·laboració amb
l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea
d’Organització i Serveis Generals. L’objectiu
principal del manual és sensibilitzar els
empleats en matèria de bones pràctiques
laborals incloent-hi, per exemple
«Situacions especialment ateses» i
«Integració a la diversitat» que es
proposen sensibilitzar els treballadors
respecte del tracte igualitari entre dones i
homes, a més d’afavorir la gestió per a la
integració efectiva de la diversitat.
Fruit de tot aquest esforç, l’any 2012 ha
estat renovat per part del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a
l’Empresa la concessió a la FLC de la
distinció d’excel·lència en «Igualtat a
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.
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Finalment, cal destacar que prèviament al
desenvolupament del Pla d’Igualtat 20092011, la Fundació havia portat a terme
diferents iniciatives en aquest camp,
moltes de les quals amb anterioritat a la
publicació de la Llei d’igualtat; en concret,
havia 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, per exemple el programa
Violència: Tolerància Zero o el programa
Incorpora.

Indicadors clau en matèria de
recursos humans
L’any 2012, un total de 381 professionals
constitueixen el col·lectiu d’empleats de la
FLC. D’aquest total, el 99,5% dels
empleats té un contracte indefinit i el
97,6% està empleat a temps complet. Les
dones representen el 68,8% del total de la
plantilla de l’Organització, davant el
31,2% d’homes, mentre que el 99,5%
dels empleats de la FLC treballa en territori
espanyol.
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G4-10
Plantilla d’empleats
2012

2011

(%) Respecte
al total
d’empleats

Home

Done

Total

Nombre total d’empleats

381

100,0

119

262

396

100,0,0

121

275

392

100,0,0

Contracte indefinit o
permanent

379

99,5

117

262

391

98,7

119

272

389

99,2

2

0,5

2

0

5

1,3

2

3

3

0,8

372

97,6

115

257

388

119

269

349

89,0,0

9

2,4

4

5

8

2,0

2

6

43

11,0,0

Homes

119

31,2

121

30,6

Dones

262

68,8

275

69,4

279

71,2

Espanya

379

99,5

119

260

394

99,5

121

273

392

100,0,0

2

0,5

0

2

2

0,5

0

2

0

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

Fora d’Espanya

Nombre total d'empleats

(%) Respecte
al total
d’empleats

2010

Total

98,0,0

Home

Done

Total

113

31,2%

Homes

30,9%

Dones

68,8%

Dones

69,1%

que la FLC ha ofert als seus empleats i que
ha tingut una àmplia acollida per part del
col·lectiu afectat.
A banda d’això, els indicadors de rotació
d’empleats, antiguitat en l’Organització i
absentisme, així com els nivells de
reincorporació al treball i de retenció
després de la baixa per
maternitat/paternitat són indicadors que
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28,8

0,0

Contracte indefinit o permanent

Homes

Tal com mostren els indicadors de
desglossament de la plantilla per contracte
i tipus d’ocupació, la FLC manté una
cultura organitzativa de promoure i
proporcionar una lloc de treball estable, de
manteniment dels llocs de treball i de
qualitat per als treballadors. No obstant
això, l’any 2012 s’ha produït una reducció
de la plantilla a causa de la implementació
del programa voluntari de prejubilacions

(%) Respecte
al total
d’empleats

63

reflecteixen el nivell d’estabilitat de la força
de treball i el grau de compromís que
tenen els treballadors respecte dels
resultats de l’Organització. Els valors
obtinguts per aquests indicadors són una
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.
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Així, la representativitat per antiguitat i
gènere ha estat segons es mostra a la taula
i gràfic següents:

Altres indicadors de diversitat i igualtat d’oportunitats
2012 (a 31/12/2012)
Trams d’antiguitat

2011

2010

Homes (%)

Dones (%)

Homes (%)

Dones (%)

Homes (%)

Dones (%)

Menys de 5 anys

31

69

32

68

32

68

Entre 5 i 9 anys

37

63

36

64

27

73

Entre 10 i 14 anys

22

78

24

76

21

79

Entre 15 i 19 anys

36

64

30

70

33

67

Entre 20 i 24 anys

39

61

38

62

36

64

Entre 25 i 29 anys

47

53

33

67

50

50

30 anys

17

83

22

80

0

100

En relació amb l’índex de rotació, indicador
que proporciona dades rellevants sobre la
satisfacció de la plantilla, les potencials
situacions d’inequitat que es poden donar
per raó d’edat, gènere, etc., i la capacitat
de l’empresa per atraure i retenir persones
qualificades, la FLC palesa índexs de

rotació baixos tant en termes generals i pel
seu sector d’activitat com, ja entrant en
detall, per trams d’edat i/o per gènere. De
fet, els valors obtinguts per a l’índex de
rotació són negatius atès que el nombre de
persones contractades ha estat menor que
el nombre de persones que ha sortit de

l’Organització a causa, principalment, del
context de reorganització en el qual es
troba el grup Caixa d’acord amb el
moment econòmic actual. Per altra banda,
això queda reflectit en l’índex de nous
contractes, atès que aquest índex ha baixat
4 punts percentuals respecte de 2011.

G4-LA1
Nombre i índex de contractacions i rotació mitjana d’empleats, desglossats per grup etari, sexe i regió
2012 (Plantilla a 31/12/2012)
Total
Nombre total d’empleats
Índex de rotació

Rotació
(%)

2011

NOUS
Total
CONTRACTES (%)

381

Rotació
(%)

2010

NOUS
Total
CONTRACTES (%)

396
-4,46

Índex de noves contractacions

Rotació
(%)

392
3,28

0,79

3,57
4,80

Homes

-0,52

0,53

0,51

2,78

0,51

Dones

-3,94

0,26

2,78

2,02

3,06

Edat < 30 anys

-0,26

0,26

0,25

0,51

0,51

Edat entre 30-40 anys

-0,26

0,26

1,26

2,02

1,02

Edat entre 41-50 anys

-0,26

0,26

0,00

1,52

0,00

Edat > 50 anys

-4,72

0

1,77

0,76

2,04

Espanya

-4,46

0,79

3,28

4,80

3,57

0

0

0,00

0,00

0,00

Fora d’Espanya
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G4-LA3
Índexs de reincorporació a la feina i de retenció després de la baixa per maternitat o paternitat, desglossats per sexe
Plantilla a 31/12/2012

Nombre total d’empleats

Total

Índex

Home

Índex

Dona

Índex

381

(%)

31,23

(%)

68,77

(%)

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

13

3,4

4

1,04

9

2,36

Nombre d’empleats que van exercir la baixa
per maternitat/paternitat

13

3,4

4

1,04

9

2,36

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

13

3,4

4

1,04

9

2,36

Nombre d’empleats reincorporats després
de la baixa per maternitat/paternitat
i que continuen al seu lloc treball durant els
12 mesos següents a la reincorporació

10

2,6

4

1,04

6

1,57

A la Fundació, les dones predominen a la
majoria dels nivells organitzatius. El 45,4%
dels llocs directius i de responsabilitat de la
FLC són dones (directores d’àrea,
subdirectores i directores de centre), un
percentatge molt superior en comparació
amb la dada nacional estimada del 20%12

en direccions funcionals ocupades per
dones de l’estudi realitzat el 2012 pel grup
Isotés.

desenvolupar per a cada nivell i les
competències, coneixements i experiència
(perfil professional) que aquest nivell
requereix.

Al CCP es defineixen i s’especifiquen els
diferents grups i nivells professionals dels
empleats, a més de les tasques a

G4-LA12
Desglossament de la plantilla per categoria professional i sexe, edat, pertinença a minories i altres indicadors
Plantilla a 31/12/2012
Nombre total

Home

Dona

<30 anys

30-40 anys

41-50 anys

>50 anys

381

119

262

10

135

141

95

Directius (nivell D)

18

14

4

0

3

8

7

Responsables (nivell C)

90

35

55

0

17

42

31

Gestors (nivell B)

237

61

176

3

96

88

50

Suport a la gestió (nivell A)

36

9

27

7

19

3

7

Nombre total d’empleats

12. Informe «La mujer directiva en España»,
realitzat pel grup Isotés, dins del programa Women
as leaders de Price Waterhouse Coopers (PwC),
2012.Pàg. 6 i 12 de l’informe. Accessible a
Internet.
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L’any 2012, per al desenvolupament de
l’equip directiu i amb el convenciment per
part de la Direcció General que el lideratge
directiu és la clau per al desenvolupament i
compromís dels empleats de la FLC, es va
aprovar l’estudi de simplificació
organitzativa i desenvolupament de talent
que s’ha portat a terme el 2013. De la
mateixa manera, el 2011, es va realitzar un
programa d’anàlisi de talent, amb
l’objectiu de conèixer les àrees de millora
de l’equip directiu i així poder dissenyar un
programa individual per a cada un d’ells.
Cal esmentar que es fa una avaluació per
competències bianualment a
aproximadament el 86% dels empleats. La
resta d’empleats que no han participat en
aquesta avaluació és principalment pel fet
que estaven de baixa prolongada (per
exemple, per maternitat/excedències). El
2011 es va portar a terme l’última
avaluació, havent-ne programat la següent
per a l’any 2013. Tot i que no es facin
avaluacions anuals, es produeixen trobades
periòdiques entre responsables i empleats,
que permeten establir objectius i accions
concretes de cares a facilitar la millora en la
feina de l’empleat.

Sistemes de retribució
Els empleats de la FLC disposen d’un
sistema de retribució que es compon d’una
part fixa i d’una altra variable a més
d’altres beneficis socials. La contribució fixa
dels seus empleats 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.

Respecte a la retribució variable, l’any
2012 s’ha implementat un nou sistema de
retribució variable per objectius per a tots
els empleats i empleades de la FLC. Aquest
nou Sistema basat en Objectius es
proposa:
• Focalitzar el temps i l’esforç dels
empleats amb objectius que vagin en
línia amb els objectius estratègics de
l’Organització.
• Augmentar el grau d’objectivitat del
pagament de la retribució variable;
passar del pagament d’una prima en
funció de la subjectivitat a un sistema de
retribució variable en funció del
compliment d’uns objectius definits
prèviament.
• Reconèixer i recompensar les diferències
individuals lligades principalment a
l’eficiència i l’alt rendiment per tal que
els col·laboradors s’hi orientin.
• Assegurar que els col·laboradors tinguin
un feedback del seu superior sobre el seu
rendiment, perquè n’estiguin informats i
per reorientar la seva actuació en cas que
es consideri necessari, completant així el
feedback facilitat a l’avaluació per
competències.
Els directors d’àrea són els encarregats
d’informar sobre els objectius de l’àrea i
assignar una quantitat de primes estimada
a cada persona de la seva àrea d’acord
amb uns objectius anuals. Seguidament es
fixa el calendari i els indicadors d’avaluació
d’aquests objectius per a posteriorment,
ser validats per l’Àrea de Recursos
Humans. En acabar l’any es fa valoració
sobre la consecució dels objectius i es fixen
tant els objectius com la prima per a l’any
següent.
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A més, el 2012, la FLC ha llançat el Pla de
Compensació Flexible amb l’objectiu
d’oferir als empleats la possibilitat
d’escollir, de forma voluntària, com
percebre part de la seva retribució
dinerària. En aquesta compensació s’hi
inclouen diferents productes com ara la
formació, l’assegurança de salut
d’empleats, l’assegurança de salut de
familiars, la guarderia, la targeta de
transport i la compra d’ordinadors. Cada
un dels productes es regeix d’acord a uns
requisits concrets que permeten als
empleats escollir entre el producte que més
s’adeqüi a les seves necessitats personals i
familiars en cada moment.
Per tot això, en les polítiques retributives
de la FLC no hi ha diferències per raó de
gènere a 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.
També, cal destacar que la retribució
mínima (salari inicial estàndard) dels
empleats de la FLC, establerta en el CCP, se
situa aproximadament 2.5 vegades per
damunt del salari mínim interprofessional
anual a Espanya, per a l’any 2012.

Compromís en la gestió d’acord amb els nostres valors

G4-LA13
Relació entre el salari base dels homes respecte al de les dones, desglossat per categoria professional i per ubicacions
significatives d’activitat
Plantilla a 31/12/2012
Nombre total

Nombre total d’empleats

Nombre
d’homes (H)

Nombre de
dones (M)

Relació
salari base

Relació
Remuneració

Relació entre
[R]/[SB]

Total

%

Total

%

Total

%

[SB] (M/H)

[R] (M/H)

Home

Dona

381

100,0%

119

31,2%

262

68,8%

-

-

-

-

Directius (nivell D)

18

4,7%

14

3,7%

4

1,0%

1

1,18

1,75

2,06

Responsables (nivell C)

90

23,6%

35

9,2%

55

14,4%

1

0,98

1,12

1,10

237

62,2%

61

16,0%

176

46,2%

1

0,96

1,09

1,04

36

9,4%

9

2,4%

27

7,1%

1

1,36

0,88

1,20

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

Formació
La FLC considera com a factor clau en el
desenvolupament professional i personal
de la plantilla, la necessitat de formar els
seus treballadors. Al llarg del 2012 el
87,66% del total d’empleats dels diferents
nivells professionals van rebre formació, la
inversió de la qual se situa
aproximadament en els 280.427 euros.
Tota la formació dels empleats, es coordina
a través del departament de RRHH de la
FLC. Des d’aquest departament es
centralitzen totes les peticions de formació
a la vegada que s’assignen un determinat
nombre i contingut de cursos depenent de
la posició i funció de cada empleat.
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,
un 27% dels quals també han cursat
estudis de postgrau i un 5%, el títol de
doctor/a.
La FLC detecta les necessitats dels seus
empleats mitjançant diferents mètodes. Per

una banda, amb el sistema d’avaluació per
competències i que mitjançant un espai de
conversa entre responsable i col·laborador,
es puntua el nivell competencial, i pacten
les accions de millora per al
desenvolupament professional del
col·laborador, fins a formacions
específiques a nivell tècnic o d’habilitats o
accions de mentoring o acompanyaments
personals. Per altra banda, a la Intranet
dels empleats de la FLC, hi ha a disposició
un formulari de petició de formació
específica que pot sol·licitar el treballador
sempre que ho consideri oportú i que està
avalada per la direcció.
Per últim, també es dissenyen programes
específics de desenvolupament i habilitats
a petició de les Direccions d’Àrea, per
poder donar resposta a les noves
necessitats de canvi que se puguin
implantar.
L’any 2012 i amb l’objectiu d’implantar un
sistema de desenvolupament i de formació
universal per a tots els empleats i
empleades, s’ha posat en marxa la nova
plataforma d’aprenentatge Virtual
“Virtaula”, en la qual s'han desenvolupat
dues aules formatives amb 20 empleats i
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tres grups d’aprenentatge per a becaris.
Aquesta nova plataforma té com a objectiu
ser, en el futur, la principal eina de
desenvolupament dels empleats i
empleades de la FLC, atès que hi ha la
possibilitat d’accedir-hi des d’un ordinador
amb independència de la ubicació.
De les 177 accions formatives que la FLC
va realitzar el 2012 en destaquen: la
formació en acció comercial als centres
(amb la participació de 29 empleats), la
formació en lideratge amb visió estratègica
(amb la participació de 51 empleats), la
formació dels gestors socials (amb la
participació de 10 empleats), en prevenció
de riscos laborals (amb la participació de
105 empleats) i la formació específica per a
3 directius i desenvolupament en coaching.
També destaca el postgrau de 60 hores
lectives en matèria de gestió social que la
Universitat Pompeu Fabra ha organitzat
juntament amb la Fundació per a potenciar
la formació en aquest camp entre els seus
empleats. Aquest curs n’hi ha hagut dues
edicions més i s’han format, a dia d’avui,
un total de 131 empleats. Així mateix, i
com l’any anterior, un total de 50 empleats
(equivalent al 12,6% de la plantilla de la
FLC) van rebre formació específica sobre
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polítiques i procediments relacionats amb
aspectes rellevants per a les seves activitats
en matèria d’igualtat.
A més, amb la finalitat d’impulsar la
formació continuada 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 formació i/o
educació externa, així com participació en
congressos i seminaris.

Beneficis socials
La FLC ofereix a tots els seus empleats els
mateixos beneficis socials sense cap mena
de distinció en funció de la temporalitat
del contracte de treball ni del tipus de
jornada que hom realitza. A més, aquests
beneficis han estat revisats dins del marc
del VII CCP publicat el 2012.
Les principals millores socials són:
complement al 100% de salari per baixa
per incapacitat temporal i maternitat, pla
de pensions, assegurança de vida i
invalidesa permanent absoluta, assistència
sanitària, ajuda per als estudis i idiomes,
bestretes, 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/acollida o adopció legal,
gratificacions per 25 i 35 anys d’antiguitat
a l’Organització, assegurança d’accidents
professional col·lectiva, provisió
d’uniformes quan sigui necessari, ajudes
per a utilització de vehicle particular, vals
per a menjar tiquet restaurant i permís de
maternitat/paternitat. L’única excepció són
les ajudes per utilització del vehicle
particular, atès que aquest concepte està
vinculat al lloc de treball; els gestors
d’Acció Territorial i personal amb nivell
inferior a C1 són els qui poden utilitzar el
vehicle particular per a gestions de feina de
forma habitual.

La cobertura de les obligacions de
l’Organització derivades dels programes de
beneficis socials són les que es mostren a
la taula següent:

financers i actuarials de capitalització
individual, i les prestacions s’ajustaran
estrictament al càlcul derivat d’aquests
sistemes.

G4-EC3
Cobertura de les obligacions de l’Organització derivades del seu pla de
prestacions
Euros

Aportacions a plans de pensions
Aportacions a assegurances de vida
Aportacions a assegurances mèdiques

En relació amb el fons de pensions, els
empleats de la Fundació en actiu poden
gaudir d’un pla de pensions col·lectiu
d’aportació definida, amb aportacions
repartides entre empresa i treballadors.
Aquesta aportació, en els anys 2010,
2011 i 2012, va des del 3,75% al 4,25%
del sou base per part de l’Organització i
del complement personal de dedicació,
amb expressa exclusió dels altres
complements existents a la FLC, sigui quin
sigui el seu origen, i de l’1,25% al 1,5%
del mateix concepte per part del
treballador. Les condicions d’aquest fons
estan regulades en el reglament del Pla de
Pensions de la FLC.
Els principis del pla són els següents:
1. No discriminació: per a la consecució
de la qual es garanteix l’accés com a
partícip del pla a tots els treballadors dels
promotors adherits, sempre que reuneixin
els requisits exigits, sense que es pugui
exigir una antiguitat superior a dos anys
per accedir-hi.
2. Capitalització: aquest pla de pensions
s’instrumenta mitjançant sistemes
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2012

2011

2010

490.000 €

481.000 €

431.000 €

11.560 €

10.801 €

10.000 €

160.000 €

160.000 €

140.000 €

3. Atribució de drets: les aportacions
dels partícips i el sistema de capitalització
utilitzat determinen per al partícip uns
drets de contingut econòmic destinats a la
consecució de les prestacions establertes.
4. Integració en un fons de pensions:
les aportacions i qualsevol dels altres béns
adscrits al Pla s’integraran,
obligatòriament, en un fons de pensions.
Cal esmentar els programes que la FLC
implementa per ajudar els empleats en la
gestió final de la seva carrera professional:
la dotació d’un premi de jubilació a tot el
personal de la FLC (en concret la liquidació
equivalent a tres mensualitats del salari
brut anual) i la millora de la flexibilitat en la
jornada del personal que es troba pròxim a
la jubilació. En aquest últim, els
treballadors, a partir dels 63 anys i com a
període previ a la jubilació, poden realitzar
l’horari de jornada intensiva, si el lloc de
treball ho permet. Alternativament,
poden gaudir de 15 dies laborals de
vacances complementaris, incloent-hi 2
dissabtes.
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A banda d’això, els treballadors en actiu
amb una antiguitat mínima d’un any a la
FLC poden gaudir d’una assegurança de
vida d’un capital assegurat per un import
de 36.060,73 euros, que cobreix les
contingències de mort per malaltia i
d’invalidesa permanent absoluta, ja sigui
aquesta última per contingència per
malaltia comuna o accident. La quantitat
assegurada puja a 72.121,45 euros en cas
que la contingència de mort sigui per
accident. La quota de la pòlissa és abonada
en un 70% per la FLC i en un 30% pel
treballador. En qualsevol cas l’assegurança
de vida regulada en aquest article és
d’adhesió voluntària, per la qual cosa el
treballador ha de comunicar per escrit la
seva voluntat d’acollir-s’hi.
Finalment, la FLC procedeix a la
contractació gratuïta, per a tota la plantilla
activa de treballadors de l’Entitat amb una
antiguitat mínima de sis mesos, d’una
pòlissa col·lectiva d’assistència sanitària
que comercialitza l’Organització ADESLAS.

anuals, consisteix en la disposició d’un
nombre determinat d’hores trimestrals
flexibles per a distribuir-les dins de la
jornada laboral estàndard de la FLC.
Concretament aquestes hores i períodes
estan disposats de la manera següent: –de
gener a març: 15 hores; –d’abril fins a
l’inici de la jornada intensiva –mitjans de
juny–: 15 hores; –des de la finalització de
la jornada intensiva –mitjans de setembre–
fins al desembre: 18 hores.

flexible durant dos mesos des del
naixement d’un fill o filla.
• Dotar totes les persones que treballen a
la Fundació que tinguin fills i/o filles amb
una ajuda escolar per fill/a.
• Dotar d’ajudes familiars en casos de
dependència.
• Facilitar als pares amb fills discapacitats la
reducció de la seva jornada laboral.
• Excedències per a accions de voluntariat.

Els empleats de la FLC poden flexibilitzar
trimestralment la seva jornada laboral en
les hores detallades més amunt, i les
hauran de recuperar dins del mateix
trimestre i sempre dins de la jornada actual
màxima de la FLC, entre les 8:00 hores i les
19:30 hores de dilluns a dijous i de 8:00 a
15.45 hores els divendres. De cara a
incloure la totalitat d’empleats de la FLC
dins de la bossa d’hores, el 2013, la
Comissió Paritària ha treballat en la
incorporació gradual dels col·lectius
amb jornada inferior a les 1.735 hores
anuals.

3.2. Minimitzant el nostre impacte
en el medi ambient

Conciliació vida laboral i familiar
La FLC està compromesa a aconseguir el
benestar dels seus empleats, i per això la
conciliació de la vida laboral i familiar té un
profund interès per a l’Organització. la
FLC, a través del programa Òptima i del
seu Pla d’Igualtat, han adoptat un
compromís de millora continuada en
matèria de conciliació i s’ha vist culminat
amb l’obtenció del Distintiu d’Igualtat
concedit pel Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat. La FLC porta a terme
diferents accions i iniciatives orientades a
ajudar els seus empleats a conciliar la seva
vida personal i professional que van més
enllà de les establertes legalment. El 2012,
com s’ha comentat anteriorment, s’ha
incorporat la bossa d’hores com una nova
mesura de flexibilitat dins del marc de la
negociació del VII CCP de la FLC. Aquesta
mesura, aplicable als empleats de la FLC
que fan una jornada de 1.735 hores

A més de la bossa d’hores i dels programes
de jubilació esmentats anteriorment, la FLC
realitza les accions i iniciatives següents:
• Ajuda escolar (tiquet guarderia).
• Ajudes per a l’atenció 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 dos dies el permís de
maternitat.
• Augmentar el període de lactància.
• Millorar horaris durant el període de 20
mesos des del naixement d’un fill o una
filla. Facilitar als pares una jornada

Memòria de Sostenibilitat [2012] de la Fundació “la Caixa”

69

El compromís de la FLC amb la societat i la
ciutadania també s’estén a la necessitat de
protegir i respectar l’entorn en què vivim i
desenvolupem la nostra activitat. Aquest
respecte i protecció del medi ambient no
només es materialitza en el treball dels
nostres programes específics d’activitat,
com ara 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 continuada en la
gestió ambiental de la nostra mateixa
organització.
Des de la seva creació, els aspectes
ambientals han estat considerats rellevants
per a la FLC ja que en gran mesura la FLC
depèn de diferents recursos naturals com
per exemple l’energia, l’aigua i el paper per
a la seva activitat diària. Aspectes
ambientals como ara el consum energètic,
el consum de recursos com l’aigua, la
gestió dels residus i la reducció de les
emissions a l’atmosfera, es consideren
rellevants tant per a la FLC des del punt de
vista del seu impacte, com per la influència
d’aquests aspectes en la presa de decisions
dels diferents grups d’interès. Aquests
aspectes generen un impacte i permeten
millorar l’eficiència de l’Organització, i
consegüentment millorar la reputació i
promoure el desenvolupament sostenible.
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Sistema de gestió ambiental
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. Seguint el treball realitzat per
CosmoCaixa Barcelona, la FLC va obtenir,
el març de 2012, la Certificació de Gestió
Ambiental (en endavant, SGA), basat en la
Norma ISO 14001:2004, als seus principals
centres de treball inclosos en el seu àmbit
funcional, aquests són: la seu principal de
la FLC –Serveis Centrals–, CosmoCaixa
Madrid, CaixaForum (Barcelona, Madrid,
Palma, Lleida i Tarragona), així com els
EspacioCaixa Madrid i Múrcia.
La FLC articula les seves polítiques,
objectius i compromisos amb el medi
ambient a partir del Manual de Medio
Ambiente elaborat el 2011 i revisat el
2012. El manual estructura el Sistema de
Gestió Ambiental de la FLC, essent-ne
l’abast la “Gestió del manteniment i
dels centres de Fundació “la Caixa”.
El SGA queda definit i planificat també pel
Manual de Procediments. Els procediments
defineixen i documenten com s’han de
complir les exigències relatives al medi
ambient. Igualment, el manual permet
assegurar que qualsevol canvi en
l’esmentada planificació no afecti la
integritat del sistema.
La FLC fa una planificació del Sistema que
segueix les exigències de la norma ISO
14001:2004, ja que l’Organització,
coherentment amb la seva estratègia:
• Identifica els processos necessaris per al
SGA i la seva aplicació a través de
l’Organització.
• Identifica tant els requisits legals, com de
qualsevol altre tipus, que l’afecten i la
manera com aquests requisits s’apliquen
als aspectes ambientals.

• Identifica tots aquells aspectes
ambientals generats en els seus
processos.
• Determina els criteris i mètodes
necessaris per assegurar-se que tant
l’operació com el control d’aquests
processos siguin eficaços.
• S’assegura de la disponibilitat de recursos
i informació necessaris per donar suport
a l’operació i el seguiment d’aquests
processos.
• Fa el seguiment, el mesurament i l’anàlisi
d’aquests processos.
• Implanta les accions necessàries per
assolir els resultats planificats i la millora
continuada d’aquests processos.
La FLC desenvolupa i documenta la
planificació dels objectius de medi
ambient en el Pla Anual de Medi Ambient
definit anualment pel Comitè de Medi
Ambient. Aquest pla inclou objectius
generals i específics de cadascun dels
centres.
La FLC disposa i utilitza els recursos
necessaris -infraestructura i personal
degudament format- per implantar i
mantenir el SGA, així com per millorar
contínuament les seves actuacions
mediambientals, mitjançant el compliment
efectiu dels seus requisits. Des de l’any
2008, data en què es va iniciar el projecte
per a l’obtenció d’un SGA, la FLC ha
comptat amb la col·laboració de serveis
externs de consultoria com a suport en el
seguiment del sistema de gestió ambiental
i en l’auditoria interna, amb la finalitat de
millorar la implantació del SGA. Cal
destacar la contractació d’una plataforma
digital que permet realitzar un seguiment i
control de la normativa ambiental i, per
tant, complir els requisits legals que
afecten l’activitat de la FLC. Aquesta
plataforma conté diferents bases de dades
tant a nivell europeu, com de comunitats
autònomes i municipis sobre normativa
relativa al medi ambient, però també en
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seguretat industrial, prevenció de riscos
laborals i seguretat alimentària.
La implantació del SGA ha permès la
identificació dels aspectes ambientals més
rellevants relacionats amb l’activitat de la
FLC (i amb la dels seus visitants, usuaris i
proveïdors), garanteix el compliment
normatiu en matèria ambiental i permet
portar a terme un control sistemàtic i
periòdic dels consums amb l’objectiu de
millorar de forma continuada en la gestió
de tots els aspectes ambientals. D’aquesta
manera, la implantació del SGA, entre
altres, ha possibilitat l’augment de l’abast
de la memòria d’enguany incloent-hi
centres que no havien estat considerats en
memòries anteriors como són els esplais i
els EspaiCaixa.
Dins del procés de millora continuada, la
FLC avalua periòdicament l’eficàcia del
Sistema a través del Comitè de Medi
Ambient i de les auditories internes.
Anualment es porten a terme diferents
auditories, tant internes com externes, que
asseguren la fiabilitat i la correcta gestió de
les dades obtingudes per a cada un dels
centres de la FLC. El mes d’octubre de
2012 es van portar a terme auditories
internes a CaixaForum (Madrid, Lleida i
Tarragona), EspacioCaixa (Madrid i Múrcia),
CaixaForum (Palma i Barcelona),
CosmoCaixa Madrid i Serveis Centrals
mentre que el febrer de 2013 es varen fer13
les auditories externes dels centres de
CosmoCaixa Madrid, CaixaForum (Madrid,
Tarragona, Lleida, Palma i Barcelona),
EspacioCaixa Madrid i Serveis Centrals.
El 2012, la FLC s’ha dotat de dos nous
centres com són el Palau Macaya i
l’EspaiCaixa Girona. Ambdós centres no

13. En data de la publicació de la present memòria
ja s’havien realitzat les auditories del 2013.
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disposen de sistemes de gestió ambiental
propis, però sí que quantifiquen els seus
consums i emissions principals. la FLC
també gestiona, des del 2011, els centres
de CaixaForum Girona i els Jardins de Cap
Roig com a resultat de l’adquisició de
Caixa Girona per part del Grup ”la Caixa”
el novembre de 2010. Actualment,
CaixaFòrum 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 del paisatge de El Castell-Cap
Roig. En concret, l’objecte principal
d’aquest pla especial és el de 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.
A banda d’això, convé destacar el
compromís ambiental que, de forma
voluntària, han subscrit els proveïdors
externs dels centres singulars de la FLC que
disposen d’un SGA o bé projecten
implantar-lo. Es tracta de proveïdors els
serveis dels quals se situen dins de l’abast
del manteniment i funcionament d’aquests
centres. Mitjançant aquest compromís
expressen la seva voluntat de prestar el
seu servei complint els requisits
ambientals establerts per la Fundació ”la
Caixa”.
Com s’ha comentat anteriorment la FLC té
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 2012, estava constituït 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 del SGA, d’analitzar els resultats i
progressos obtinguts, de definir anualment
els objectius mediambientals i el programa
d’actuació per a la seva consecució, així
com revisar els informes de les auditories
internes quan s’escaigui. Per a la definició
dels objectius i anàlisi de resultats es tenen
en compte tant els aspectes ambientals
identificats significatius en les seves
activitats, com els requisits legals o de
qualsevol altra mena que l’afectin o li
siguin pertinents. El 2012, el Comitè de
Medi Ambient es va reunir el 8 de març de
juny. Anualment, la Direcció de la FLC fa
una revisió integral del SGA. En aquesta
revisió s’hi inclou tant la política com els
objectius mediambientals derivats de la
reunió del Comitè de Medi Ambient. Les
conclusions d’ambdues revisions queden
degudament registrades, respectivament, a
les actes i/o en un informe elaborat
directament per Direcció. D’igual forma, la
revisió de la direcció inclou els punts
següents:
• Revisió última dels objectius medi
ambient, el tancament del Pla Anual de
Medi Ambient i definició dels Objectius
de medi ambient per l’any següent.
• Revisió i tancament del Pla Anual de
Formació. Definició dels objectius de
formació per a l’any següent.
• Revisió dels resultats de les auditories
internes, tancament del Pla Anual
d’Auditories Internes i definició de la
planificació de les auditories internes per
a l’any següent.
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• Revisió de la política de medi ambient.
• Revisió del Manual de Medi Ambient
amb la finalitat d’adaptar-lo als possibles
canvis de l’entorn o de l’Organització.
• Avaluar i revisar les no-conformitats.
• Realitzar una avaluació i revisió de les
accions correctives i preventives sorgides
durant l’any.
• Avaluar l’assignació de recursos.
• Planificar una assignació de recursos per
a l’any següent.
• Avaluar les oportunitats de millora
detectades.
• Avaluar el compliment de requisits legals
i altres requisits.
• Revisar les comunicacions amb parts
interessades externes.
• Avaluar el nivell de consecució de
l’actuació ambiental.
• Avaluar els resultats de revisions
anteriors.
Els resultats de la revisió anual són
comunicats al si de l’Organització per tal
d’assegurar la comunicació interna i
contribuir a fer créixer la motivació i el
compromís de les persones que la
conformen. Els resultats de la revisió per
part de la Direcció constitueixen també la
informació bàsica per realitzar la Declaració
Ambiental.

Compromís en la gestió d’acord amb els nostres valors

Política medioambiental
Obra Social “la Caixa”, amb l’objectiu d’incrementar el seu
compromís amb la societat i la ciutadania en matèria de medi
ambient, manifesta públicament que ha decidit implantar un
Sistema de Gestió Ambiental als Serveis Centrals i en els centres
CosmoCaixa Madrid, CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma,
Lleida i Tarragona) i EspaciosCaixa (Madrid i Múrcia);
CosmoCaixa Barcelona va ser el primer centre certificat amb un
sistema ISO14001 i amb el Reglament Europeu EMAS l’any 2009.

• Definir i revisar periòdicament els objectius i metes per acomplir
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 l’energia i el foment de les pràctiques de reducció,
reutilització i reciclatge de residus.
• Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar
tots els grups d’interès (treballadors, clients, proveïdors,
subcontractistes, institucions...) amb la finalitat de fer-los
conèixer la política ambiental i establir-hi relacions de
cooperació.

Per això, es proposa assumir el compromís de desenvolupar la
seva activitat amb el màxim respecte per l’entorn, tenint especial
cura i sensibilitat respecte de la protecció del medi ambient i,
conscient de la seva importància, accepta aquest repte de futur
comprometent-se a:
• Adequar la nostra gestió ambiental a la nostra realitat i cultura
organitzativa implantant els processos necessaris per obtenir
una millora continuada 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 autonòmic,
estatal i europeu) així com respecte a tots aquells convenis i/o
acords als quals l’Obra Social s’aculli.

Amb tot això, l’Obra Social "la Caixa" vol contribuir a la millora
del medi ambient en benefici de tota la societat per tal que pugui
gaudir-lo.
Aquesta política va ser revisada i aprovada el desembre de 2010.
Actualment la FLC està treballant en la seva difusió.

Minimització de l’impacte ambiental:
indicadors, actuacions i iniciatives

s’hi inclou una nota d’aclariment sobre
l’abast i les limitacions de la informació.

L’actuació ambiental en la FLC se centra en
la gestió responsable, tant del consum i ús
dels recursos que necessita per al seu bon
funcionament com de la gestió dels residus
que genera per raó de la seva activitat, amb
la finalitat de minimitzar i, en la mesura del
possible, neutralitzar-ne la petjada
ambiental.

Principals consums

De forma complementària, cal considerar
que alguna informació presentada en
aquesta memòria pot diferir de la
presentada en memòries anteriors per raó
de la seva actualització. Igualment cal tenir
en compte que alguns dels abastos
considerats ha variat; el més rellevant ha
estat la inclusió l’any 2012 dels EspaisCaixa
Macaya i Girona. En cadascuna de les taules

Els impactes mediambientals més
significatius que la FLC genera, atesa la
naturalesa de la seva activitat, i per volum,
són els derivats del consum de paper i
consumibles de impressió, aigua i electricitat.
Una de les mesures que fa anys que
s’impulsen des de la FLC de forma
sostinguda són la impressió per defecte a
doble cara i la reutilització de paper només
imprès per una cara, i també el foment de
l’ús de la gestió documental per via
electrònica. Igualment, la FLC realitza les
seves publicacions, comunicacions i
publicitat en un 98% amb paper ecològic
amb el distintiu de FSC
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–ForestStewardship Council– o PEFC
–Programme for the Endorsement of Forest
Certification–. En aquest mateix sentit, 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 banda d’això, la FLC té la ferma convicció
de la necessitat d’eliminar el plàstic de les
bosses que utilitza. Si bé el 2010 la FLC va
substituir les bosses de plàstic per bosses de
fècula de patata, el 2012, ha substituït
aquestes bosses per bosses de paper reciclat
per una raó de resistència del material.
El consum d’aigua a la FLC deriva de l’ús
sanitari de la plantilla i dels visitants dels
diferents centres d’activitat, i de les activitats
de neteja, restauració i de rec segons el

Compromís en la gestió d’acord amb els nostres valors

centre. L’aigua consumida procedeix de la
xarxa d’abastiment municipal i s’aboca al
clavegueram públic, atès que és assimilable

a les aigües residuals urbanes, raó per la
qual no es considera possible l’afecció a
fonts d’aigua.

G4 EN1 - Materials per pes o volum, G4 EN2 - Percentatge dels materials utilitzats que són materials reciclats,
G4-EN3 - Consum d’energia dins de l’Organització, G4-EN8 - Captació total d’aigua segons la font
u
G4-EN1

G4-EN2

G4-EN3

2011

2010

Paper(I)

(kg)

231.340

216.532

98.750

Total paper consumit

(kg)

231.340

216.532

98.750

Bosses de fècula de patata(II)

(kg)

0

31

80

Bosses de paper(II)

(kg)

440

0

0

Publicacions – Catàlegs(III)

(kg)

25.800

28.800,0

n.d.

Publicacions – Opuscles(III)

(kg)

294.490

378.175,0

n.d.

Total materials reciclats
que són utilitzats

(kg)

175.587

186.651,0

86.011,0

Material reciclat utilitzat (paper)

(%)

86,2

87,1

Total consum energia
dins de l’Organització

(GJ)

90.841

91.009

94.323

Gas natural (energia no renovable)(IV)

(GJ)

3.254

3.569

5.121

(GJ)

(V)

Electricitat
G4-EN8

2012

Aigua

(VI)

Total aigua consumida
(abastiment municipal)

75,9

87.587

87.440

89.202

3

56.537

56.416

52.980

3

56.537

56.416

52.980

(m )
(m )

L’abast de les dades de 2012 i 2011 difereix respecte del 2010. El 2012 s’inclouen els consums dels centres següents: Serveis Centrals, CosmoCaixa (Barcelona i
Madrid), CaixaFòrum (Barcelona, Madrid, Palma, Lleida, Tarragona i Girona), EspaiCaixa (Centro de Mayores Madrid, Centro Mayores Murcia, Palau Macaya i Girona)
i els esplais tret que s’especifiqui el contrari. El 2011 s’inclouen els mateixos centres que per al 2012 llevat dels EspaiCaixa Macaya i Girona ja que no formaven part
de la Fundació. El 2010 no s’inclou ni els EspaiCaixa ni els esplais perquè no es disposa d’aquesta informació. Les dades d’aquesta taula permeten actualitzar les
dades que es reportaven a la memòria de 2011. No s’hi inclouen les dades dels Jardins de Cap Roig perquè no se’n disposa.
(I) Per a 2011 i 2010 s’inclou el consum de paper de tots els centres exceptuant de CosmoCaixa Madrid. Les diferències entre les dades obtingudes entre aquests
anys es desprenen principalment per la millora en la capacitat de control i gestió de les dades.
(II) La matèria primera de fabricació de les bosses per als anys 2011 i 2010 era la fècula de patata. No obstant això, el 2012, va ser substituïda per paper. Es
considera un gramatge de 100 gr per bossa de paper.
(III) Per al càlcul del pes del consum d’opuscles s’estima un gramatge de 35 gr.
(IV) Els CosmoCaixa i els CaixaForum de Barcelona i Madrid són els únics centres en la FLC amb consum de gas natural. Per a 2011, el consum de gas natural de
CaixaForum Barcelona s’ha considerat el mateix que per a l’any 2012 atès que no es disposava de les dades reals. Els poders calorífics s’han actualitzat d’acord
amb el document “España, Informe Inventarios GEI 1990-2010 (2012)”. Les dades que s’hi reporten sobre consum de gas natural es presenten de manera
incompleta per a 2010 atès que no es disposava de prou dades.
(V) Els consums elèctrics dels esplais i de CaixaFòrum Girona per als anys 2011 i 2010 s’han considerat els mateixos que per a l’any 2012 atès que no es disposava
de les dades reals. S’ha actualitzat el consum elèctric per a 2011 respecte de la memòria de 2011 ja que s’hi han inclòs els Serveis Centrals (SSCC).
(VI) Per a l’any 2012 no es disposa de les dades CaixaForum Girona, EspaiCaixa (Centro Mayores Madrid, Espai Macaya, Espai Girona) ni esplais. Per a l’any 2012 el
consum de CosmoCaixa Madrid s’ha estimat considerant el consum mitjà del període 2009-2011 perquè no es disposava de dades reals. Per als anys 2011 i
2010 no es disposa de les dades per als centres CaixaFòrum Girona, EspacioCaixa (Centro Mayores Madrid, Centro Mayores Murcia) ni els esplais. El consum
d’aigua dels SS CC dels últims set mesos de 2010 s’estima en funció de la mitjana dels consums de l’últim mes de 2009 i els cinc primers de l’any 2010.
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El consum total d’energia a la FLC, i
consegüentment les corresponents
emissions de gasos amb efecte 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 es fan servir en
condicions de parada d’emergència. També,
en aquells centres on es fan activitats de
restauració, CosmoCaixa Barcelona i
Madrid, CaixaFòrum Barcelona, Madrid i
Palma, el consum energètic deriva,
addicionalment, de l’ús de la maquinària
industrial (neveres, cafeteres, rentavaixelles,
etc.), i de gas natural per al funcionament
de les cuines.

Durant l’any 2012, la FLC ha considerat
necessari mantenir l’objectiu, establert el
2011, de controlar els consums energètics i
identificar mesures de reducció amb la
finalitat de millorar l’eficiència d’un dels
consums que més impacte generen dins de
la FLC. Per això es treballa en l’obtenció de
dades actualitzades i en l’estudi de
possibles mètodes de reducció que es
puguin implantar a cada centre. Aquest
objectiu també s’ha considerat prioritari per
al 2013. Una de les accions rellevants
portades a terme el 2012 ha estat la
realització d’un estudi exhaustiu a
CosmoCaixa Barcelona per tal d’aplicar
mesures de control i de reducció energètica
sectorials al centre.

Residus i emissions
L’activitat diària de la FLC genera una
quantitat rellevant de residus. Es gestionen
d’acord amb les instruccions definides a la
Normativa de Gestió de Residus del SGA,
que, alhora, recull les disposicions legals
establertes que hi apliquen. Per al
tractament de determinats residus, la FLC
té contractats gestors autoritzats que el
fan de conformitat amb la normativa
vigent. L’augment dels residus generats es
deu principalment a la millora en el control
i el registre de la informació.

G4-EN23
Pes total dels residus, segons tipus i mètode de tractament
u

2012

2011

2010

Total(I)

(kg)

327.401,4

281.190,0

n.d.

Paper

(kg)

58.454,0

64.005,0

n.d.

Envasos

(kg)

16.437,2

9.000,0

n.d.

Vidre

(kg)

7.439,0

6.805,0

n.d.

Matèria orgànica(II)

(kg)

245.071,2

201.380,0

n.d.

L’abast de les dades de 2012 i 2011 difereix respecte del 2010. El 2012 s’inclouen els consums dels centres següents: Serveis Centrals, CosmoCaixa (Barcelona i
Madrid), CaixaFòrum (Barcelona, Madrid, Palma, Lleida, Tarragona i Girona), EspaiCaixa (Centro de Mayores Madrid, Centro Mayores Murcia, Palau Macaya i Girona)
i els esplais tret que s’especifiqui el contrari. El 2011 s’inclouen els mateixos centres que per al 2012 llevat dels EspaiCaixa Macaya i Girona ja que no formaven part
de la Fundació. El 2010 no s’inclou ni els EspaiCaixa ni els esplais perquè no es disposa d’aquesta informació. Les dades d’aquesta taula permeten actualitzar les
dades que es reportaven a la memòria de 2011. No s’hi inclouen les dades dels Jardins de Cap Roig perquè no se’n disposa. Per a l’any 2011 no s’ha aconseguit
informació sobre la generació de residus als centres següents: CosmoCaixa Madrid, CaixaFòrum (Barcelona, Palma, Lleida, Tarragona i Girona), EspaiCaixa (Palau
Macaya i Girona), Serveis Centrals i esplais.
(I) Ateses les propietats i tipologies de residus generats, la gestió per a cadascuna de les fraccions s’ha assimilat a la gestió de residus municipals considerant la
recollida selectiva així com els tractaments considerats en la gestió de residus municipals.“Càlcul de les emissions de GEH derivades de la gestió dels residus
municipals”. Oficina Catalana de Canvi Climàtic març 2013”.
(II) Per a l’any 2012 no es disposa de dades sobre la generació de residus a CosmoCaixa Barcelona.
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A banda d’això, la FLC té com a objectiu la
reducció de l’emissió de gasos amb efecte
hivernacle i, per tant, la reducció de la seva
petjada de carboni. Per aquesta raó, la FLC
pretén millorar la gestió ambiental als seus

implantar mesures que en millorin les
ràtios d’emissió. Les emissions directes i
indirectes de GEI corresponents als anys
2012, 2011 i 2010 es reflecteixen al
quadre següent:

centres, implantant mesures que permetin
identificar i quantificar-ne el consum
elèctric i energètic. Això ha de permetre a
la FLC, descriure tendències de consum i
emissions amb la finalitat d’identificar i

G4-EN15 - Emissions directes de GEI (abast 1), G4-EN16 - Emissions indirectes de GEI (abast 2) i
G4-EN17 - Emissions indirectes de GEI (abast 3)
u
G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

2012

2011

2010

Emissions directes de GEI (abast 1)

(tnCO2eq)

182,3

199,9

286,8

Gas natural(I)

(tnCO2eq)

182,3

199,9

286,8

Emissions indirectes de GEI (abast 2)

(tnCO2eq)

8.028,8

7.043,8

6.120,3

Electricitat(II)

(tnCO2eq)

8.028,8

7.043,8

6.120,3

Emissions indirectes de GEI (abast 3)

(tnCO2eq)

1.604,2

1.966,9

n.d

Viatges corporatius en avió(III)

(tnCO2eq)

566,7

697,9

n.d

Viatges corporatius en tren(IV)

(tnCO2eq)

14,3

13,2

n.d

Viatges en cotxe particular(III)

(tnCO2eq)

67,0

92,4

n.d

Paper(V)

(tnCO2eq)

27,0

24,2

n.d

Bosses(VI)

(tnCO2eq)

7,2

0,1

n.d

Publicacions(V)

(tnCO2eq)

843,0

1.071,2

n.d

Residus(VII)

(tnCO2eq)

32,9

27,5

n.d

Aigua(VIII)

(tnCO2eq)

46,1

40,4

n.d

L’abast de les dades de 2012 i 2011 difereix respecte del 2010. El 2012 s’inclouen els consums dels centres següents: Serveis Centrals, CosmoCaixa (Barcelona i
Madrid), CaixaFòrum (Barcelona, Madrid, Palma, Lleida, Tarragona i Girona), EspaiCaixa (Centro de Mayores Madrid, Centro Mayores Murcia, Palau Macaya i Girona)
i els esplais tret que s’especifiqui el contrari. El 2011 s’inclouen els mateixos centres que per al 2012 llevat dels EspaiCaixa Macaya i Girona ja que no formaven part
de la Fundació. El 2010 no s’inclou ni els EspaiCaixa ni els esplais perquè no es disposa d’aquesta informació. Les dades d’aquesta taula permeten actualitzar les
dades que es reportaven a la memòria de 2011. No s’hi inclouen les dades dels Jardins de Cap Roig perquè no se’n disposa.
(I) Emissions directes del gas natural calculades considerant els factors d’emissió inclosos a: “España, Informe Inventarios GEI 1990-2010 (2012)”.
(II) Emissions indirectes per consum d’electricitat calculades considerant els factors d’emissió inclosos en els diferents informes d’etiquetatge d’electricitat
corresponents als anys 2012, 2011 i 2010 de la Comissió Nacional de l’Energia (CNE).
(III) Emissions indirectes derivades dels viatges corporatius en avió i els viatges particulars en cotxe calculades segons els factors d’emissió inclosos en el document
“2013 Guidelines to Defra/ DECC'S GHG Conversion Factors for Company Reporting” http://www.ukconversionfactorscarbonsmart.co.uk/
(IV) Emissions indirectes derivades dels viatges corporatius en tren calculades segons els factors inclosos en el document “Defra Guidelines, 2012 (versió
28/05/2012)”.
(V) Emissions indirectes de la gestió de paper i les publicacions calculades d’acord amb els factors d’emissió inclosos en l’estudi d’Anàlisis de Cicle de Vida (ACV) de
l’“Environment Defense Fund”.
(VI) Emissions de les bosses de patata calculades a partir dels factors d’emissió inclosos a la base de dades del programa informàtic d’ACV Simapro.
(VII) Emissions del tractament de residus calculades d’acord amb els factors d’emissió inclosos a la Guia “Càlcul de les emissions de GEH derivades de la gestió dels
residus municipals”. Oficina Catalana del Canvi Climàtic, març 2013”.
(VIII) Emissions derivades del tractament d’aigües calculades a partir de factors d’emissió obtinguts a través de la publicació “Manual d’ús del full de càlcul de les
emissions de CO2 associades a un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal”.
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presenten desglossades per font d’emissió.
S’ha decidit incloure únicament la
tendència entre els dos últims anys amb la
finalitat d’evitar les alteracions degudes a

A continuació s’inclouen dos gràfics
comparatius de les emissions de 2012 i
2011. En un es mostren les emissions
desglossades per abast i en l’altre es

la no-disponibilitat de les dades
corresponents a les emissions d’abast 3 el
2010.

Evolució de la penjada de carboni 2012-2011 per abast

12.000
10.000
1.604,2
1.966,9

TnCO2eq

8.000

8.028,8

Abast 3
Abast 2

7.043,8

6.000

Abast 1

4.000
2.000
182,3

0

199,9

2011

2012

Evolució de la petjada de carboni 2012-2011 per fonts d'emissió

12.000

Aigua
46,1
32,9
877,2
648,0
8.028,8

10.000

TnCO2eq

8.000

27,5
40,4
1.095,4
803,6
7.043,8

6.000

Residus
Consum de material
(paper, bosses,
publicacions)

4.000

Viatges corporatius

2.000

Energia elèctrica
199,9

182,3

0

2011

2012

En el període 2012-2011 s’ha produït un
increment de les emissions en un 7%. Això
ha estat conseqüència de l’augment en un

Gas natural

14% de les emissions indirectes de l’abast
2 (consum d’energia elèctrica). Les
emissions directes tant de l’abast 1
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(consum de gas natural) com les indirectes
de l’abast 3 l’últim any s’han reduït en un
9% i un 18% respectivament.

Compromís en la gestió d’acord amb els nostres valors

Les emissions considerades a l’abast 1 han
disminuït a causa de la reducció en el
consum de gas natural dels equipaments.
En contrast, l’augment de les emissions
corresponents a l’abast 2 ha estat
conseqüència de l’augment del consum
elèctric dels principals equipaments;
CosmoCaixa (Barcelona i Madrid),
CaixaForum (Madrid i Barcelona), Serveis
Centrals i Esplais. Cal destacar, com s’ha
comentat anteriorment, que aquest
augment també es deu a la inclusió de les
emissions de l’EspaiCaixa Macaya i
l’EspaiCaixa Girona (que representen

aproximadament un 3% del total
d’emissions) adquirits el 2012. En les
emissions corresponents a l’abast 3,
destaca la disminució del consum de
material, principalment en les publicacions,
i la disminució de les emissions de viatges
corporatius tal com es pot observar en
l’evolució de les emissions per fonts. Això
ha estat possible gràcies a la promoció dins
de l’estratègia de la FLC de l’ús d’equips de
videoconferència en detriment dels viatges
corporatius, per tal que els viatges que es
fan siguin els imprescindibles, i controlar
així les emissions atmosfèriques. En aquest

sentit la FLC va iniciar el 2012 un projecte
per a la quantificació i posterior
compensació del programa de
conferències Ecotendències CosmoCaixa.
En aquest programa es reflexiona i es
debat sobre els reptes ambientals actuals i
futurs i es concentren i s’analitzen les
últimes tendències ambientals i les seves
implicacions socials, econòmiques i
polítiques.
En el quadre següent es presenta l’evolució
de la petjada de carboni per centre:

Evolució de la petjada de carboni 2012-2011 per centre (en kg CO2 eq)*

CosmoCaixa

2012

2011

2012-2011

3.320.138,63

2.943.443,16

13%

598.613,65

608.096,06

-2%

No es disposa de les dades de l’abast 3
corresponents al tractament de residus

1.132.612,33

1.006.063,13

13%

No es disposa de les dades de l’abast 3
corresponents al tractament de residus

CaixaFòrum Madrid

843.567,63

718.472,09

17%

CaixaFòrum Palma

436.963,39

402.706,80

9%

No es disposa de les dades de l’abast 3
corresponents al tractament de residus

CaixaFòrum Lleida

155.806,47

124.826,00

25%

No es disposa de les dades de l’abast 3
corresponents al tractament de residus

CaixaFòrum Tarragona

140.957,07

181.682,29

-22%

No es disposa de les dades de l’abast 3
corresponents al tractament de residus

CaixaFòrum Girona

96.021,44

83.424,51

15%

No es disposa de les dades de l’abast 3
corresponents al tractament de residus
i al consum d’aigua

Serveis Centrals

382.758,44

349.024,82

10%

No es disposa de les dades de l’abast 3
corresponents al tractament de residus

268.251,88

84.518,11

217%

En comparació amb l’any 2011, l’any
2012 s’han incorporat els dos espais:
EspaiCaixa Macaya i EspaiCaixa Girona

948.552,66

833.576,58

14%

No es disposa de les dades de l’abast 3
corresponents al tractament de
residus, consum d’aigua i consum de
material (bosses, paper i publicacions)

CosmoCaixa Barcelona
CosmoCaixa Madrid

CaixaFòrum

CaixaFòrum Barcelona

EspaiCaixa

Esplais

Comentaris

* En l’anàlisi de les emissions per centre no s’hi inclouen les emissions dels viatges corporatius ni les dades de consums de material referents a publicacions. Aquestes
emissions es consideren per al global de l’Organització i “per tant” no s’assignen a cap dels centres.
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Durant 2012 s’han portat a terme diferents
iniciatives de sensibilització com són la
publicació de diverses notícies a la Intranet
de la FLC recordant les Bones Pràctiques
Ambientals o l’adhesió a l’Hora del
Planeta, campanya organitzada per WWF
el passat 31 de març per raó de la qual es

va apagar tota la il·luminació exterior de
tots els centres. També, el febrer de 2012
es va fer una publicació a la Intranet
informant tots els empleats de la política
ambiental de la FLC.

Despeses i inversions ambientals
L’any 2012, la FLC va destinar directament
a despeses relacionades amb la seva gestió
ambiental un pressupost de 73.214 euros.
El 2012 no s’ha realitzat cap acció o
millora que es consideri inversió ambiental.

G4-EN31
Desglossament de les despeses i les inversions ambientals*

G4-EN31

u

2012

2011

Despeses

euros (€)

73.214

81.205

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

euros (€)

51.811

62.734

Costos de prevenció, protecció i gestió
mediambiental

euros (€)

21.403

18.471

* Es considera tot despeses ambientals.
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[4. Annexos]
4.1. Sobre aquesta memòria
4.2. Índex GRI

[4. Annexos]

4.1. Sobre aquesta memòria
La Fundació ”la Caixa” publica per tercer
any consecutiu la seva Memòria de
Sostenibilitat. Aquesta memòria ha estat
realitzada d’acord amb la metodologia de
l’estàndard de referència internacional:
Guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad – Versión G4, seguint el
document Principios y contenidos básicos
on s’expliquen què és la guia G4 i el
document Manual de aplicación, el qual
inclou les indicacions sobre com
implementar el G4
(www.globalreporting.org). Per al report de
la informació específica del sector s’ha
utilitzat el suplement de les entitats no
lucratives del GRI (NGO Sector
Supplement – NGOSS) de la versió 3.1. ja
que actualment no es disposa del
suplement sectorial de G4. Amb tot, s’ha
pretès enfocar aquests indicadors d’acord
amb els requeriments de G4 aportant més
informació sobre els sistemes de gestió. La
FLC esdevé així una de les primeres entitats
que reporta d’acord amb aquesta nova
versió del G4. Aquesta nova versió
introdueix, per una banda, canvis
substancials principalment quant a la
determinació d’aspectes rellevants per a
l’Organització, que són els que han de ser
inclosos a la memòria, i, per altra banda,
novetats respecte de temes de govern i
ètica i quant a la cadena de valor: la
integració de proveïdors en alguns
indicadors relatius a qüestions ambientals,
pràctiques laborals i drets humans. És per
això, i atesa l’activitat de la FLC, que es
considera una guia molt adequada.
La finalitat de la present memòria és
aportar informació rellevant que transmeti
una visió precisa, fiable, transparent i
periòdica sobre els assumptes clau per a la
FLC per raó del seu impacte econòmic,
ambiental i social. Per determinar aquests
assumptes s’han aplicat els principis
inclosos en el document «Principios y

contenidos básicos» i les recomanacions
incloses en el Manual de aplicación (vegeu
el capítol 1.4. Determinació d’aspectes
rellevants i cobertura). Aquest nou
enfocament de la memòria té com a
objectiu continuar avançant
progressivament en els sistemes de
recollida i gestió de la informació,
incorporant nous indicadors de
sostenibilitat rellevants per a l’activitat de
l’Organització i en relació amb el diàleg
amb els grups d’interès.
L’abast de les dades reportades es
correspon essencialment amb el dels
comptes anuals de la Fundació ”la Caixa”
2012, i fa referència a les persones i
centres d’activitat de la FLC. Així mateix,
s’inclou informació específica per àmbits
d’activitat. La present memòria cobreix els
programes d’activitat, la gestió i liquidació
econòmica del pressupost dels quals és
competència de la Fundació exceptuant en
els indicadors inclosos al capítol
2.2.Participació dels grups d’interès a les
diferents etapes del projecte (disseny,
execució, seguiment i avaluació) per falta
d’informació per a dos dels seus projectes
(Beques i Estudis socials). Per als
indicadors inclosos en aquests apartats,
l’abast de report és del 95,8% del total del
pressupost assignat per la FLC.
S’informa també sobre altres activitats: i)
que són gestionades per la FLC, però la
inversió econòmica de les quals es liquida
directament sobre el pressupost de l’Obra
Social ”la Caixa” (per exemple RecerCaixa),
ii) la competència dels 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 únicament i
exclusivament a cobrir la informació
(continguts bàsics generals i específics i
indicadors) requerida pel ”Sector

Memòria de Sostenibilitat [2012] de la Fundació “la Caixa”

81

Disclosures” de les entitats no lucratives
(NGOSS) corresponent a l’apartat de la
present Memòria de Sostenibilitat 2012:
2.2 Participació dels grups d’interès en les
diferents etapes del projecte (disseny,
execució, seguiment i avaluació). La raó
principal per a la inclusió de dita
informació, en la present memòria, respon
a l’objectiu de proporcionar una visió
raonable i equilibrada de l’acció 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. També, 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”
2012, accessible i disponible des de la seva
pàgina web: www.obrasocial.lacaixa.es, en
l’apartat d’Informació Corporativa, així
com en el de Memòria de Responsabilitat
Corporativa de ”la Caixa”.
Tant per al disseny com per a l’anàlisi de
l’estudi esmentat, es varen observar i
aplicar altres guies, manuals i estàndards
sobre grups d’interès (The Stakeholder
Engagement Manual, volume 1 & 2, de
The Stakeholder research associates, UNEP
y 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 2001, Xile).
Convé puntualitzar que les dades
reportades en l’apartat L’activitat de la
Fundació ”la Caixa” de l’edició de la
Memòria de Sostenibilitat de 2011 que
corresponen a l’apartat 4. Generació de
valor i activitats de la Fundació ”la Caixa”,
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de la present edició no són comparables
per raó de la diferència en l’abast i de la
diferent metodologia de recopilació, anàlisi
i reporting de la informació:
• El nombre de projectes analitzats el 2012
i el 2011 ha variat a causa de la fusió
d’alguns programes. Aquest any el
programa Ciència en Societat aplega
totes les activitats relacionades amb la
promoció de la ciència (educació,
divulgació, CosmoCaixa, etc). Per aquest
motiu, a diferència del que va passar el
2011, s’ha considerat Ciència en
Societat com un sol programa que
aglutina els programes CosmoCaixa
Barcelona, Activitats divulgatives,
Activitats d’educació, Ciènciaexposició i Ecotendències. Aquest
també és el cas dels programes de
Recerca i Recercaixa. El 2011 es van
analitzar de forma diferenciada mentre
que, el 2012, Recercaixa ha deixat de
tenir una entitat pròpia i s’ha integrat en
el nou projecte de Recerca.
• El 2012 per manca de disponibilitat de
dades a causa dels processos
d’actualització de registres i controls
interns realitzats per la FLC s’han exclòs
el programa de Beques i el programa
d’Estudis Socials. Aquests programes
representen el 4,24% del total del
pressupost assignat de la FLC.
Per una altra banda, d’acord amb la nova
metodologia de G4, la memòria de la
Fundació ”la Caixa” s’autodeclara ”de
conformitat” amb l’opció ”Essencial”.

Principis per a la definició del
contingut de la memòria (G4-18)
La definició del contingut i posterior
elaboració d’aquesta edició de la memòria
ha tingut lloc tant d’acord amb les
prioritats estratègiques de l’Organització
com amb la consulta als diferents grups
d’interès. Per això s’han seguit els principis
inclosos en el G4 Principis i continguts
bàsics.

Principi de participació dels grups
d’interès i rellevància
”L’organització ha d’indicar quins són
els seus grups d’interès i explicar com
ha respost a les expectatives i
interessos raonables d’aquests grups.”
”La memòria ha d’abordar aquells
aspectes que: reflecteixin els efectes
econòmics, ambientals i socials
significatius de l’Organització, o
influeixin d’una manera substancial en
les avaluacions i decisions dels grups
d’interès”
En relació amb el diàleg amb els grups
d’interès, i com es palesa a la present
memòria i en l’estudi de rellevància portat
a terme, és voluntat de l’Organització
treballar en la millora continuada dels
processos de participació amb els grups
d’interès en exercicis posteriors, com una
eina per conèixer-ne i comprendre’n millor
les expectatives i interessos raonables i,
consegüentment, optimitzar la seva
resposta.
En el capítol 1.4 Determinació d’aspectes
rellevants i cobertura s’inclou el procés
portat a terme per a la identificació,
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priorització, validació i revisió dels
assumpte s clau que ha permès incloure en
la memòria aquells aspectes amb més
impacte així com els que tenen una
influència en els grups d’interès de la FLC.

Context de sostenibilitat
”La memòria ha de presentar l’acció de
l’Organització en el context més ampli
de la sostenibilitat”
La present memòria recull l’acció de la FLC
en l’àmbit econòmic, social i ambiental.
L’Organització té entre els seus objectius el
compromís de generar valor d’una manera
responsable amb l’entorn i la societat, per
això, aquest document recull els principals
reptes relacionats amb el desenvolupament
sostenible que afecten l’Organització.

Principi d’exhaustivitat
”La memòria ha d’abordar els aspectes
rellevants i els seus límits de tal manera
que reflecteixin els seus efectes
econòmics, ambientals i socials
significatius i que permeti als grups
d’interès avaluar l’acció de
l’Organització en el període
analitzat”
S’ha definit clarament la cobertura i l’abast
de la informació recollida en aquesta
memòria, s’ha donat prioritat a aquells fets
considerats rellevants i s’han inclòs tots els
esdeveniments significatius esdevinguts
durant l’any 2012, sense obviar informació
d’utilitat per als grups d’interès de
l’Organització. Quant a la cobertura,
s’inclou la informació rellevant de la FLC
així com de l’Obra Social ”la Caixa”.
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Principis per a la definició de la
qualitat de la memòria

Principi d’equilibri
”La memòria ha de reflectir tant els
aspectes positius com els negatius de
l’acció de l’Organització per tal de
propiciar una avaluació ben
fonamentada sobre el balanç de l’acció
general”

Principi de precisió

Principi de fiabilitat

”La informació ha de ser prou precisa i
detallada perquè els grups d’interès
puguin avaluar l’acció de
l’Organització”

”L’organització ha de reunir, registrar,
recopilar, analitzar i divulgar la
informació i els processos que se
segueixen per elaborar una memòria
de tal manera que es puguin sotmetre
a avaluació i s’estableixi la qualitat i la
rellevància de la informació”

S’han inclòs taules, gràfics i esquemes que
ajudin a entendre la informació recollida a
la memòria.

Principi de puntualitat
Amb l’objectiu de permetre una valoració
raonable per part dels grups d’interès,
s’inclouen aspectes positius i negatius, a la
vegada que es presenta una imatge no
esbiaixada de cadascun dels assumptes
recollits en el document.

Principi de comparabilitat
”L’organització ha de seleccionar,
reunir i divulgar la informació de
manera sistemàtica. La informació s’ha
de presentar de tal manera que els
grups d’interès puguin analitzar
l’evolució de l’acció de l’Organització, i
que aquesta acció es pugui analitzar
respecte a la d’altres organitzacions”
La informació s’ha recollit de manera que
permeti als grups d’interès interpretar els
canvis experimentats en l’Organització al
llarg del temps. Per a la majoria dels
indicadors s’ha inclòs l’evolució de les
dades respecte de l’any anterior. En els
casos en què no ha estat possible, s’ha
indicat amb claredat.

”L’organització ha de presentar les
seves memòries d’acord amb un
calendari regular, per tal que els grups
d’interès disposin de la informació en
l'esmentat moment i puguin prendre
decisions ben fonamentades”
Per part de la FLC hi ha un compromís
formal per informar anualment els seus
grups d’interès de l’acció econòmica, social
i mediambiental de la companyia.

Principi de claredat
”L’organització ha de presentar la
informació de manera que els grups
d’interès a qué s’adreça la memòria
puguin accedir-hi i comprendre-la
adequadament”
A la present memòria, s’ha intentat no
incloure-hi tecnicismes que puguin resultar
desconeguts per als seus grups d’interès.
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Totes les dades utilitzades per a
l’elaboració de la present memòria han
estat recopilades considerant els diferents
registres que la FLC en fa. La FLC porta a
terme registres i controls periòdics tant per
a dades referents als seus programes i
projectes com per a l’impacte ambiental i
social que la FLC produeix. També, pel fet
que es tracta d’un assumpte d’especial
rellevància per a la FLC, totes les dades
referides als Recursos Humans i Seguretat i
Salut són recopilades, registrades i
revisades pels responsables assignats amb
la finalitat d’assegurar-ne la fiabilitat i la
traçabilitat.
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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 voleu fer-nos arribar algun comentari o fer qualsevol consulta sobre aquesta memòria, us agrairem que ens ho envieu a través del
formulari que apareix a la pàgina web següent: http://obrasocial.lacaixa.es/
La vostra consulta/petició serà enviada al departament de l’Obra Social de la Fundació ”la Caixa” corresponent. Si al cap de cinc dies
hàbils no heu rebut cap mena de resposta per part nostra, o ningú no s’hi ha posat en contacte, us demanem que ens ho feu saber, per
poder esbrinar el motiu d’aquesta demora.
Obra Social – Fundació ”la Caixa”
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Índex de contingut GRI per a l’opció essencial conforme a la Guia

4.2. Índex de contingut GRI per a l’opció essencial conforme a la Guia
Continguts bàsics generals
Continguts
bàsics
generals

Pàgina

Verificació externa

ESTRATÈGIA

I ANÀLISI

G4-1

5 - Carta del president

G4-3

Fundació “la Caixa”

No verificat per un extern

G4-4

39-40

No verificat per un extern

G4-5

84

No verificat per un extern

G4-6

L’àmbit geogràfic d’actuació de la Fundació “la Caixa” és majoritàriament el territori espanyol,
exceptuant els programes de l’Àrea Internacional, que operen en diferents països d’arreu del món

No verificat per un extern

G4-7

15

No verificat per un extern

G4-8

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
15 - 1.3. Identificació dels nostres grups d’interès

No verificat per un extern

G4-9

34-35
62-63
Informe anual Obra Social ”la Caixa” 2012
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Informacion_corporativa/informe_
anual_2012_es.pdf

No verificat per un extern

G4-10

63

No verificat per un extern

G4-11

59

No verificat per un extern

G4-12

27

No verificat per un extern

G4-13

L’any 2012, no s’han produït canvis rellevants pel que fa a les dimensions de la Fundació,
l’estructura i la cadena de proveïdors

No verificat per un extern

G4-14

72

No verificat per un extern

G4-15

16-17

No verificat per un extern

G4-16

16-17

No verificat per un extern

G4-17

30 - Als comptes financers s’hi inclou tot el pressupost de l’Obra Social “la Caixa”.
La Fundació “la Caixa”
http://www.lacaixa.com/deployedfiles/lacaixa.com/Estaticos/PDFs/Home/InfoInversores/
INFORMACION_FINANCIERA_OBRA_SOCIAL_2012.pdf

No verificat per un extern

G4-18

17 - 1.4. Determinació d’aspectes rellevants i cobertura
82-83

No verificat per un extern

G4-19

19

No verificat per un extern

G4-20

19

No verificat per un extern

G4-21

17 - 1.4. Determinació d’aspectes rellevants i cobertura

No verificat per un extern

G4-22

No s’han produït reexpressions d’informació significatives respecte dels períodes anteriors

No verificat per un extern

G4-23

No s’han produït canvis significatius respecte de períodes anteriors

No verificat per un extern

No verificat per un extern
PERFIL

DE L’ORGANITZACIÓ

ASPECTES
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Continguts bàsics generals (continuació)
Continguts
bàsics
generals

Pàgina

Verificació externa

PARTICIPACIÓ

DELS GRUPS D’INTERÈS

G4-24

16

No verificat per un extern

G4-25

15-16

No verificat per un extern

G4-26

39 - 2.2. Participació dels grups d’interès a les diferents etapes del projecte
(disseny, execució, seguiment i avaluació)

No verificat per un extern

G4-27

20-21

No verificat per un extern

G4-28

81

No verificat per un extern

G4-29

81

No verificat per un extern

G4-30

La Fundació “la Caixa” té la voluntat de publicar una memòria de sostenibilitat amb
periodicitat anual

No verificat per un extern

G4-31

84

No verificat per un extern

G4-32

82

No verificat per un extern

G4-33

La present memòria no ha estat verificada per un tercer

PERFIL

DE LA MEMÒRIA

No verificat per un extern

GOVERN
G4-34

29 - 1.7. Òrgans de Govern

G4-56

27-28

No verificat per un extern
ÈTICA
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I INTEGRITAT

No verificat per un extern
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Continguts bàsics específics
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (Indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina (o un enllaç)

Omissions

Verificació
externa

CATEGORIA: ECONOMIA
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
34 - 1.8. Gestió econòmica

No verificat
per un extern

G4-EC1: VALOR ECONÒMIC DIRECTE GENERAT I DISTRIBUÏT
La major part de l’activitat de la Fundació “la Caixa” té lloc en territori espanyol,
és per tant en aquest territori on es meriten el valor econòmic directe generat i
el valor econòmic distribuït
35
Acció
econòmica

G4-EC3: COBERTURA DE LES OBLIGACIONS DE L’ORGANITZACIÓ
DERIVADES DEL SEU PLA DE PRESTACIONS
La Fundació ”la Caixa” ofereix a tots els seus empleats els mateixos beneficis socials
sense cap mena de distinció en funció de la temporalitat del contracte de treball
ni del tipus de jornada que es fa. A més, aquests beneficis han estat revisats dins
del marc de la publicació del VII Conveni Col·lectiu publicat el 2012
65
68-69
G4-EC4: AJUDES ECONÒMIQUES ATORGADES PER ENS DEL GOVERN
La Fundació “la Caixa” no ha rebut ajudes financeres significatives de governs
el 2012
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
66-67

Presència en
el mercat

No verificat
per un extern

G4-EC5: RELACIÓ ENTRE EL SALARI INICIAL DESGLOSSAT PER
SEXE I EL SALARI MÍNIM LOCAL ALLÀ ON ES DESENVOLUPEN
OPERACIONS SIGNIFICATIVES
El salari inicial tant per a homes com per a dones és el mateix
66
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
27

Pràctiques
d’adquisició

No verificat
per un extern

G4-EC9: PERCENTATGE DE LA DESPESA ALLÀ ON HI HA OPERACIONS
SIGNIFICATIVES QUE CORRESPONEN A PROVEÏDORS LOCALS
La major part de l’activitat de la Fundació “la Caixa” es porta a terme en territori
espanyol, i el volum de compres a proveïdors locals no és significatiu
CATEGORIA: MEDI

AMBIENT

ENFOCAMENT DE GESTIÓ
70-71
Materials

No verificat
per un extern

G4-EN1: MATERIALS PER PES O VOLUM
73
G4-EN2: PERCENTATGE DELS MATERIALS UTILITZATS QUE SÓN MATERIALS
RECICLATS
73
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Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (Indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina (o un enllaç)
CATEGORIA: MEDI

Omissions

Verificació
externa

AMBIENT (CONTINUACIÓ)

ENFOCAMENT DE GESTIÓ
70-71
74

Energia

No s’inclouen
No verificat
dades
per un extern
quantitatives per a
l’indicador
G4-EN6.
G4-EN3: CONSUM ENERGÈTIC INTERN
Actualment la FLC
73
està treballant per
quantificar i
G4-EN6: REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC
publicar aquestes
No es reporten dades quantitatives, sinó que únicament es descriuen les diferents
iniciatives portades a terme per conservar i millorar l’eficiència en el consum energètic dades. Es preveu
un horitzó de
74
report de 2014
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
72-73

No verificat
per un extern

G4-EN8 CAPTACIÓ TOTAL D’AIGUA SEGONS LA FONT
73
Aigua

G4-EN9 FONTS D’AIGUA QUE HAN ESTAT AFECTADES SIGNIFICATIVAMENT
PER LA CAPTACIÓ D’AIGUA
L’aigua consumida procedeix de la xarxa d’abastiment municipal, i s’aboca al
clavegueram públic pel fet que són assimilables a aigües residuals urbanes,
per la qual cosa no es considera la possible afecció a fonts d’aigua
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
74 - Residus i emissions

Emissions

No verificat
per un extern

G4-EN15: EMISSIONS DIRECTES DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE (ABAST 1),
G4-EN16: EMISSIONS INDIRECTES DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE EN
GENERAR ENERGIA (ABAST 2), G4-EN17: ALTRES EMISSIONS INDIRECTES
DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE (ABAST 3)
75
G4-EN19: REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE
La FLC ha implementat diferents iniciatives que han permès reduir
les emissions tant d’abast 1 com d’abast 3
76-77
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
74

Residus

G4-EN23: PES TOTAL DELS RESIDUS, SEGONS TIPUS I MÈTODE DE
TRACTAMENT
A causa de les tipologies de residus generats per la FLC, el seu tractament
s’ha assimilat al tractament estàndard dels residus municipals
74
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No es disposa de
dades sobre el
tractament real
de residus. La FLC
pretén reportar
aquesta
informació
amb un horitzó
2020

No verificat
per un extern
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Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (Indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina (o un enllaç)
CATEGORIA: MEDI

No verificat
per un extern

G4-EN29: VALOR MONETARI DE LES MULTES SIGNIFICATIVES I NOMBRE
DE SANCIONS NO MONETÀRIES PER INCOMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ
I LA NORMATIVA AMBIENTAL
Durant l’exercici 2012 la Fundació “la Caixa” no ha estat objecte de multes
multes o sancions judicials rellevants relacionades amb el compliment
de la normativa mediambiental
ENFOCAMENT DE GESTIÓ
78

General

No verificat
per un extern

G4-EN31: DESGLOSSAMENT DE LES DESPESES I LES INVERSIONS AMBIENTALS
78
CATEGORIA: ACCIÓ
SUBCATEGORIA: PRÀCTIQUES

SOCIAL

LABORALS I FEINA DIGNA

ENFOCAMENT DE GESTIÓ
59-60
63-64

No verificat
per un extern

G4-LA1: NOMBRE I ÍNDEX DE CONTRACTACIONS I ROTACIÓ MITJANA
D’EMPLEATS, DESGLOSSATS PER GRUP ETARI, SEXE I REGIÓ
64
Lloc de
treball

Verificació
externa

AMBIENT (CONTINUACIÓ)

ENFOCAMENT DE GESTIÓ
35
Compliment
regulatori

Omissions

G4-LA2: PRESTACIONS SOCIALS PER ALS EMPLEATS A JORNADA COMPLETA
QUE NO S’OFEREIXEN ALS EMPLEATS TEMPORALS O A MITJA JORNADA,
DESGLOSSADES PER UBICACIONS SIGNIFICATIVES D’ACTIVITAT
La Fundació ”la Caixa” ofereix a tots els seus empleats els mateixos beneficis socials
sense cap altre tipus de distinció en funció de la temporalitat del contracte
de treball ni del tipus de jornada que es fa
68
G4-LA3: ÍNDEXS DE REINCORPORACIÓ A LA FEINA I DE RETENCIÓ DESPRÉS
DE LA BAIXA PER MATERNITAT O PATERNITAT, DESGLOSSATS PER SEXE
65
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Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (Indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina (o un enllaç)
CATEGORIA: ACCIÓ
SUBCATEGORIA: PRÀCTIQUES

Omissions

Verificació
externa

SOCIAL (CONTINUACIÓ)

LABORALS I FEINA DIGNA (CONTINUACIÓ)

ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
59-60

No verificat
per un extern

G4-LA5: PERCENTATGE DE TREBALLADORS QUE ESTÀ REPRESENTAT EN
COMITÈS FORMALS DE SEGURETAT I SALUT CONJUNTS PER A DIRECCIÓ I
EMPLEATS, ESTABLERTS PER AJUDAR A CONTROLAR I ASSESSORAR SOBRE
PROGRAMES DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
59-60
Salut i
seguretat
en el treball

G4-LA6: TIPUS I ÍNDEX DE LESIONS, MALALTIES PROFESSIONALS,
DIES PERDUTS, ABSENTISME I NOMBRE DE VÍCTIMES MORTALS
RELACIONADES AMB LA FEINA PER REGIÓ I PER SEXE
A causa de l’activitat de la FLC, no hi ha cap malaltia que es pugui
considerar com una malaltia professional motivada per la situació o
activitat laboral.
El 2012 no s’ha produït cap víctima mortal, igual que l’any 2011
61
G4-LA8: ASSUMPTES DE SALUT I SEGURETAT COBERTS EN ACORDS
FORMALS AMB ELS SINDICATS
59-60
ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
67-68

Capacitació i
educació

No verificat
per un extern

G4-LA10: PROGRAMES DE GESTIÓ D’HABILITATS I DE FORMACIÓ
CONTINUADA QUE FOMENTEN L’OCUPABILITAT DELS TREBALLADORS I ELS
AJUDEN A GESTIONAR EL FINAL DE LES SEVES CARRERES PROFESSIONALS
67 - Formació
68 - Beneficis socials
G4-LA11: PERCENTATGE D’EMPLEATS QUE REBEN AVALUACIONS REGULARS
DE LA DEDICACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL, DESGLOSSAT
PER SEXE I PER CATEGORIA PROFESSIONAL
La FLC porta a terme avaluacions de competències bianualment, el 2011 va ser l’últim
any que se’n va fer. El 2013 es preveu una altra anàlisi d’avaluació de competències
els resultats de la qual es reportaran el 2013
66
ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
65
69

Diversitat i
igualtat
d’oportunitats

No verificat
per un extern

G4-LA12: COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I DESGLOSSAMENT DE LA
PLANTILLA PER CATEGORIA PROFESSIONAL I SEXE, EDAT, PERTINENÇA
MINORIES I ALTRES INDICADORS DE DIVERSITAT
34
65
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Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (Indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina (o un enllaç)
CATEGORIA: ACCIÓ
SUBCATEGORIA: PRÀCTIQUES

Igualtat de
retribució entre
dones i homes

Omissions

Verificació
externa

SOCIAL (CONTINUACIÓ)

LABORALS I FEINA DIGNA (CONTINUACIÓ)

ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
66

No verificat
per un extern

G4-LA13: RELACIÓ ENTRE EL SALARI BASE DELS HOMES RESPECTE AL
DE LES DONES, DESGLOSSADA PER CATEGORIA PROFESSIONAL I PER
UBICACIONS SIGNIFICATIVES D’ACTIVITAT
67
SUBCATEGORIA: SOCIETAT

Comunitats
locals

ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
Fundació “la Caixa” treballa amb els beneficiaris dels seus projectes amb la finalitat
de fer una avaluació de l’impacte i involucrar-los en les diferents etapes del projecte.
Tots els beneficiaris es poden considerar col·lectius lligats a un entorn geogràfic
concret que corresponen a la denominació de comunitats locals. A més hi ha
programes que són específics per a comunitats locals que es focalitzen per donar
resposta a necessitats de comunitats locals concretes.
41

No verificat
per un extern

G4-SO1: PERCENTATGE DE CENTRES ON S’HAN IMPLANTAT PROGRAMES
DE DESENVOLUPAMENT, AVALUACIONS D’IMPACTES I PARTICIPACIÓ
DE LA COMUNITAT LOCAL
41
ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
35
Compliment
regulatori

No verificat
per un extern

G4-SO8: VALOR MONETARI DE LES MULTES SIGNIFICATIVES I NOMBRE
DE SANCIONS NO MONETÀRIES PER INCOMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ
I LA NORMATIVA
L’2012 la Fundació ”la Caixa” no ha rebut multes significatives o sancions
no monetàries per incompliment de lleis i regulacions
SUBCATEGORIA: RESPONSABILITAT

SOBRE PRODUCTES

ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
56
Comunicacions
de màrqueting

No verificat
per un extern

G4-PR7: NOMBRE DE CASOS D’INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA O
ELS CODIS VOLUNTARIS RELATIUS A LES COMUNICACIONS DE MÀRQUETING,
COM ARA LA PUBLICITAT, LA PROMOCIÓ I EL PATROCINI,
DESGLOSSATS EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE RESULTAT
La Fundació “la Caixa” no ha rebut multes sobre comunicacions de màrqueting
i incompliment de normatives el 2012
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Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (Indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina (o un enllaç)
CATEGORIA: ACCIÓ

Verificació
externa

SOCIAL (CONTINUACIÓ)

SUBCATEGORIA: RESPONSABILITAT

SOBRE PRODUCTES (CONTINUACIÓ)

ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
La FLC desenvolupa les seves relacions d’acord amb i en el marc d’actuació que
descriu la Normativa 028, «Recollida i tractament de dades de caràcter personal»,
de la FLC. Aquesta norma recull les actuacions que s’han de tenir en compte per
tal de protegir la confidencialitat de les dades personals dels beneficiaris
dels programes i les activitats de la FLC i dels proveïdors
Privadesa dels
clients

Omissions

No verificat
per un extern

En el Document de seguretat de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i a la
Norma 023 de «Seguretat Informàtica i de Comunicacions» hi figuren les obligacions
de la FLC i dels seus empleats respecte de la recollida i tractament de dades personals
que garanteixen la confidencialitat i la integritat de les dades personals
G4-PR8: NOMBRE DE RECLAMACIONS FONAMENTADES SOBRE LA VIOLACIÓ
DE LA PRIVADESA I LA FUGA DE DADES DELS CLIENTS
El 2012 no s’han detectat reclamacions degudament fonamentades en relació
amb el respecte a la privadesa i la fuga de dades personals de clients
ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
35

Compliment
regulatori

No verificat
per un extern

G4-PR9: COST DE LES MULTES SIGNIFICATIVES PER INCOMPLIR LA
NORMATIVA I LA LEGISLACIÓ RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT
I L’ÚS DE PRODUCTES I SERVEIS
Al llarg del període de la present Memòria 2012, 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; consegüentment,
no hi ha cap cost
ESPECÍFICS

DEL SECTOR

ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
39 - 2.2. Participació dels grups d’interès en les diferents etapes del projecte
(disseny, execució, seguiment i avaluació)
Processos de
participació

Mecanismes
d’obtenció de
feedback

No verificat
per un extern

NGO1: PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS AFECTATS EN EL
DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA
I ACCIONS DEL PROGRAMA
41-42
ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
43 - 2.2.1. Mecanismes per a l’obtenció de feedback en relació amb els programes
i projectes
NGO2: MECANISMES PER A L’OBTENCIÓ DE FEEDBACK I QUEIXES EN RELACIÓ
AMB ELS PROGRAMES I LES SEVES POLÍTIQUES, I PER DETERMINAR
LES ACCIONS A EMPRENDRE PER RESPONDRE-HI
43 - 2.2.1. Mecanismes per a l’obtenció de feedback en relació amb els programes
i projectes
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No verificat
per un extern
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Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (Indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina (o un enllaç)
ESPECIFICOS

Integració del
component
gènere i
diversitat

Incidència
política i en
campanyes de
sensibilització
pública

Coordinació
amb altres
actors

Assignació de
recursos

No verificat
per un extern

NGO3: SISTEMES 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 ES COMUNIQUEN
48
50
ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
51 - 2.2.3. Integració del component de gènere i diversitat

No verificat
per un extern

NGO4: MESURES PER INTEGRAR EL COMPONENT DE GÈNERE I DIVERSITAT
EN EL DISSENY, EXECUCIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ I CICLE D’APRENENTATGE
DEL PROGRAMA
52
ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
56

No verificat
per un extern

NGO5: PROCESSOS PER A LA FORMULACIÓ, COMUNICACIÓ, IMPLEMENTACIÓ
I CANVI EN POSICIONS D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I EN CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA
56
ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
53 - 2.2.4. Coordinació amb les activitats i programes d’altres actors

No verificat
per un extern

NGO6: PROCESSOS QUE PERMETIN TENIR EN COMPTE I COORDINAR-SE
AMB LES ACTIVITATS I PROGRAMES D’ALTRES ACTORS
54-55
ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
34-35

No verificat
per un extern

NGO7. ASSIGNACIÓ DE RECURSOS
35
ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
34

Fonts de
finançament

Verificació
externa

DEL SECTOR (CONTINUACIÓN)

ENFOCAMENTS DE GESTIÓ
47 - 2.2.2. Sistemes de control, avaluació i aprenentatge
Seguiments,
avaluació i
aprenentatge

Omissions

No verificat
per un extern

NGO8: FONTS DE FINANÇAMENT PER CATEGORIES I ELS CINC PRINCIPALS
DONANTS, AIXÍ COM EL VALOR MONETARI DE LA CONTRIBUCIÓ
34
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Continguts bàsics específics (continuació)
Aspectes
rellevants

Informació sobre l’enfocament de gestió i indicadors (Indiqueu quins
continguts bàsics específics corresponen a cada aspecte rellevant;
incloeu el número de pàgina (o un enllaç)
ASPECTES

RELLEVANTS NO INCLOSOS AL

Omissions

Verificació
externa

GRI

Benefici social

37 - 2. Generació de valor i activitats de la Fundació “la Caixa”
Informe anual Obra Social “la Caixa” 2012:
https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Informacion_
corporativa/informe_anual_2012_es.pdf

Imatge de
l’Obra Social

16-17

No verificat
per un extern

35

No verificat
per un extern

Criteris en la
selecció dels
projectes
Projectes
ambientals

39
39
Informe anual Obra Social “la Caixa” 2012
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Informacion_
corporativa/informe_anual_2012_es.pdf
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No verificat
per un extern

No verificat
per un extern

