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CAPÍTOL I 

LA FUNDACIÓ DE LES CAIXES D'ESTALVIS. 
LES CAIXES D'ESTALVIS CATALANES 





J 

1.1. ORIGEN DE LES CAIXES D'ESTALVIS 

L'objectiu d'aquest estudi no és la descripció parti-
cularitzada de la historia de les caixes d'estalvis. Re
marcaren! només alguns aspectes essencials en llur crea-
ció i evolució. 

Cal constatar en primer lloc que l'origelá de les 
caixes d'estalvis está lligat históricáment a les institu-
cions de tipus benéfic, especialment deis monts de pie-
tat. Institucions presents ja en el segle xv, generalment 
auspiciades per la iniciativa eclesiástica. En el segle 
xvin, pero, els monts de pietat están patrocináts per 
la iniciativa reial, mantenint-se la inspirado benéfico-
religiosa de llur funcionament. El concepte mes modern 
de «caixa d'estalvis» apareix a Europa (particularment 
a la Gran Bretanya) a la segona meitat del segle xvm. 
Aquest concepte es fonamenta en el peñsament de Jere-
my Bentham (1748-1832), la filosofía del qual consisteix 
a considerar les caixes d'estalvis com un instrument de 
millora de les condicions de vida de les classes tre-
balladores, mitjancant la remuneració de l'estalvi i 
creant un nivell de seguretat económica superior. A 
fináis del segle xvm i a comencaments del següent es 
constata l'expansió d'aquestes institucions arreu d'Eu-
ropa i especialment a la Gran Bretanya. 

A Espanya, la introducció de les idees promotores 
de les caixes d'estalvis comenga en el trienni liberal 
(1820-1823), especialment amb el retorn deis exiliáis des-
prés de la mort de Ferran VII. 

Les societats Amigos del País son, en general, les que 
assumeixen la promoció de les caixes d'estalvis. Aquesta 
realitat és ben palesa a Madrid, on se'n funda una l'any 
1838, poc després d'haver-se promogut l'any 1834 un 
concurs per la Sociedad Económica Matritense de Ami-
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gos del País, premiant la millor memoria sobre Testa-
bliment i fundació d'ima caixa d'estalvis. 

L'any 1834 funcionava ja una caixa d'estalvis a Jerez 
de la Frontera; fet que consta en la reial ordre del 3 
d'abril de l'any 1835. Aquest decret reial exhorta a la 
creació de caixes d'estalvis. 

De resultes d'aquesta iniciativa oficial de l'any 1835 
serán creades, a mes de la caixa d'estalvis de Madrid, 
les de Granada (1839), Santander (1839), Sagunt (1841), 
Valladolid (1841), Sevilla (1842), la Corunya (1842), Bar
celona (1839-1844), Valencia (1851). En tots els casos 
esmentats, les caixes d'estalvis queden vinculades ais 
monts de pietat, siguin de creació anterior com el de 
Barcelona, o de creació simultánia a la mateixa caixa. 
La rao d'aquesta vinculació, ultra la inspiració benéñca 
i filantrópica que les patrocina, está en la manca de 
confianza en el crédit oficial. Aquest, en altres paísos 
europeus, era el destí principal de les inversions fetes 
amb els fons de les caixes d'estalvis. 

La irregularitat en la gestió del deute públic i la des
confianza envers ell impedien aquest tipus de funciona-
ment, mes quan s'afirmava que una de les característi-
ques básiques de les caixes d'estalvis era la seguretat 
i la confianga, estímuls básics per a l'estalvi popular. 
Heus ací la rao de la vinculació ais monts de pietat. 
Aquesta vinculació, pero, dificultava l'expansió de les 
caixes d'estalvis, com succeía a la de Madrid que tro-
bava moltes través per a coHocar els seus cabals, car 
el mont de pietat només podia absorbir-ne una part. 

Precisament entorn d'aquest tema de la coHocació 
deis fons de les caixes per a assegurar la remuneració a 
l'estalviador, la Junta Promotora de la caixa barcelonina 
havia proposat que el rendiment del fons es fes mit-
jangant el préstec a fabricants i comerciants. Aquesta 
proposta fou rebutjada segurament perqué no s'emmar-
cava dins l'esperit benéfic i l'ambient de confianza que 
caracteritzarien les caixes d'acord amb la disposició de 
l'any 1835. 

Des d'un principi, l'activitat de la caixa barcelonina, 
ultra la vinculació inicial al Mont de Pietat de la Verge 
de l'Esperanca i després al seu propi mont de pietat, 

era realitzar operacions de crédit a institucions públi-
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ques i privades. La caixa barcelonina mantenía també 
dipósits remunerats a la banca. 

El segon impuls en la creació de les caixes d'estalvis 
esdevé del decret del 29 de juny de l'any 1853. Aquest 
decret representa la primera normativa de caire refor
mista i d'una rigidesa excessiva, qualitat típica de la 
legislado espanyola. El decret pretenia una regulació 
completa del funcionament i carácter de les caixes, obli-
gant-les a l'adaptació de llurs estatuts al model de la 
caixa madrilenya. Tal decisió palesá un intent unifor-
mista i intervencionista respecte a les caixes ja creades 
i les de nova creació. El decret obligava a la creació de 
caixes a totes les capitals de provincia, a iniciativa del 
governador civil, menyspreant la realitat diversa de cada 
provincia, tant en relació a la capacitat d'iniciativa per 
a crear caixes, com en relació ais qui havien de ser-ne 
els promotors. 

La consideració legal de totes les caixes com a esta-
bliments municipals de beneficencia, remarcant el seu 
carácter públic, manifestá aquest carácter uniformista. 

La disposició mes important del decret está a nivell 
práctic en l'article número 4, obligant a dipositar en la 
Caja General de Depósitos y Consignaciones els cabals 
no invertits en els monts de pietat. Aquesta Caja Gene
ral era un organisme estatal que tenia la funció d'in-
vertir en títols de deute consolidat. 

Per primera vegada apareix la vinculado de les cai
xes d'estalvis al f inangament del deute públic. Vincula-
ció que provoca la protesta de les juntes rectores de 
les caixes d'estalvis per desconfianza en la solvencia fi-
nancera de l'Estat espanyol. 

Desconfianza manifestada en la baixa important de 
les imposicions des de l'any 1853 fins a Tany 1855.* 

Com esdevé normalment amb les disposicions uni-
formistes, allunyades de la realitat, el decret de l'any 
1853 no fou aplicat íntegrament, com hauria estat la 
intenció de l'administració central. 

* A la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona 
el saldo d'impositors decreix de 1.578 milers de pessetes 
l'any 1852 a 1.294,2 milers de pessetes l'any 1854. L'any se-
güent torna a remuntar-se. 
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Ni foren creades caixes a totes les capitals de pro
vincia, ni foren respectades les normes de les inversions 
a la Caja General de Depósitos y Consignaciones, Fins 
l'any 1880, data de la nova regulació de les caixes d'es-
talvis, foren promocionades les caixes de Málaga, Cór-
dova, Alcoi, Saragossa, la Corunya, Alacant, Segóvia, 
Ávila, Linares, Oriola, Sant Sebastiá, Pontevedra i San
tiago. A Catalunya foren creades les caixes d'estalvis de 
Sabadell (1859), Layetana de Mataró (1853), Manresa 
(1865) i Terrassa (1877). Hom pot observar que la nova 
creació de les caixes d'estalvis no s'ajusta a la intenció 
de cobrir totes les capitals de provincia, ja que se'n 
creaven en algunes poblacions que no ho eren. Aquest 
va ser el cas de Catalunya, que demostrá la futilitat de 
la regulació oficial. 

Referent a la coHocació deis fons, la crisi financera 
que afecta parcialment la cotització del deute públic 
a partir de l'any 1865 demostrá la veritable desconfian
za en el mecanisme de la Caja General i provoca difi-
cultats a les caixes d'estalvis, fins i tot la fallida de la 
caixa de Valencia. El fet de no respectar absolutament 
la corresponent disposició oficial permeté a les caixes 
d'estalvis catalanes de sobreposar-se a les dificultáis 
derivades de la crisi financera, tot i sofrir un descens 
important en llur volum d'imposicions. 

Les inversions de les caixes d'estalvis catalanes eren 
repartides entre els monts de pietat, la inversió obliga
toria a la Caja General i els préstecs remuneráis a pro-
pietaris i industriáis de la ciutat. Fins i tot algunes 
caixes, com la de Sabadell, no comptaven amb mont 
de pietat propi. Aquest fet indica l'allunyament del real 
funcionament de les caixes respecte al seu origen be-
néfic i de vinculació ais monts de pietat. 

L'altra disposició important en relació a les caixes 
d'estalvis es produeix l'any 1880, durant el període de la 
restaurado borbónica. La llei del 29 de juny de l'any 
1880 té un carácter totalment oposat a l'anterior de 
l'any 1853: deroga els aspectes uniformistes i respec
ta la realitat diversa en la gestió i promoció de les 
caixes d'estalvis. 

En aquest sentit, l'aprovació deis reglaments i esta
tuís de les caixes —d'incumbéncia governamental— no 
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está subjecta a la seva homologado, ni a un model de
terminad La llei de l'any 1880 remarca el carácter bené-
fic de les caixes, pero sense sotmetre-les al régim uni
forme de les institucions de carácter municipal, i reco-
neix l'origen privat de moltes de les caixes en funcio-
nament. 

Les similituds mes importants entre la disposició de 
l'any 1853 i la de l'any 1880 es refereixen a la continui-
tat de la voluntat de promoure la creació de caixes on 
no n'existeixen i a la recomanació de vincular cada caixa 

r 

a un mont de pietat. De resultes d'aquesta, llei, el mo-
viment d'expansió en la creació de caixes d'estalvis es 
concreta a Catalunya amb la nova aparició de les se-
güents caixes: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Lérida (1880), Caja de Ahorros de Palafrugell (1880), 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Figueras (1884) 
i Caja de Ahorros de Manlleu (1896). 

El moviment d'expansió de les caixes d'estalvis ca
talanes es manifestá també amb la creació d'un nombre 
considerable d'aquestes institucions i en el creixement 
quantitatiu de llurs recursos. En el període deis anys 
1874-1900, els dipósits en les caixes catalanes passá de 
5.972 milers de pessetes a 26.660 milers de pessetes, 
cosa que suposava un ritme mitjá de creixement anual 
del 5,9 %. El nombre d'impositors a les caixes d'estalvis 
catalanes evoluciona de 19.721 l'any 1874 a 69.538 l'any 
1900. Aqüestes xifres permeten de comprovar que la 
incidencia de les caixes era encara reduída en el segle 
passat i que no constitulen una part important del siste
ma financer, tal com ho son actualment. De tota mane
ra, en termes relatius, el pes de les caixes a Catalunya és 
superior al conjunt de l'Estat espanyol, car l'any 1874 
els dipósits recollits per les caixes d'estalvis catalanes 
constitueixen el 35 % del total espanyol. Aquesta propor-
ció disminueix progressivament i arriba al 20 °/o l'any 
1900, fet que s'explica perqué en aquest període 
es constitueixen la major part de les caixes espanyoles. 
En el conjunt de les caixes d'estalvis catalanes, la pri
mera a constituir-se —la Caixa d'Estalvis i Mont de 
Pietat de Barcelona— representa per ella mateixa entre 
el 90 % (1874) i el 80 % (1900) del total deis dipósits 
recollits per les caixes catalanes. En una i altra data, 
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aquesta caixa se situá en el segon lloc d'Espanya quant 
al volum de dipósits i en el primer quant al nombre de 
llibretes. 

El nombre total de caixes en aquest període passá 
de 12 a 49, i a Catalunya de 4 a 9, fet indicatiu, un cop 
mes, de l'anterior implantado de les caixes d'estalvis 
a Catalunya en relació al conjunt d'Espanya. 

La posterior evolució de les caixes está Hígada a la 
transformació del concepte de beneficencia i la progres-
siva substitució d'aquest peí concepte d'assegurances 
socials. La introdúcelo de sistemes d'assegurances so
cials és mes tardana a Espanya que a la resta d'Europa. 
L'Instituto Nacional de Previsión es crea l'any 1908 
i el sistema d'assegurances socials cobria només una 
petita part deis rises i necessitats deis assalariats, fo-
namentalment les pensions per a la vellesa. L'any 1902 
neix, paraHelament, a Barcelona la Caixa de Pensions 
per a la Vellesa i d'Estalvis, com a intent privat de 
desenvolupar les assegtirances obreres. El naixement 
de la Caixa de Pensions es produeix després deis esde-
veniments revolucionaris del mateix any, com a intent 
d'integració social deis treballadors i com a fórmula 
que contraresti la possibilitat d'accions revoluciona
rles, en donar una base mes estable i segura ais ingres-
sos obrers promovent tm sistema d'asseguranga social. 
Les institucions promotores de les caixes d'estalvis son: 
l'Ateneu Barcelonés, el Foment del Treball, la Sociedad 
Económica de Amigos del País, la Cambra de Comerq, 
la Lliga Industrial i Comercial, l'Institut Agrícola Cátala 
de Sant Isidre i el cercle de la Unió Mercantil. 

La constitució formal de la Caixa de Pensions es 
produeix 111 d'abril de l'any 1904, i les oficines s'obren 
al públie el mes de juliol de l'any 1905. La primera con-
cepció de la Caixa de Pensions és la lliure afiliació i pri-
vatització del sistema d'asseguranga obrera. L'any 1921, 
fent-se obligatori el sistema d'assegurances, seguint els 
passos de les diverses legislacions europees, la Caixa de 
Pensions esdevé l'executora exclusiva a Catalunya i a 
les liles Balears de les assegurances estatals, és a dir, 
obté per delegació les funcions de l'Instituto Nacional 
de Previsión en l'ámbit de Catalunya i Balears. 

Cal remarcar l'absorció per part de la Caixa de Pen-
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sions d'un gran nombre de caixes locáis i de mútues 
arreu de Catalunya i les liles, la qual assimilació li 
posa a l'abast una xarxa important i una gran capácitat 
d'implantació en tot el territori. La vinculado de la 
Caixa de Pensiona a l'Instituto Nacional de Previsión 
explica, en gran part, el creixement d'aquestá caixa i 
el seu accés al primer lloc entre les caixes catalanes 
i espanyoles. 

1.2. LA TRANSFORMACIÚ REAL DE LES CAIXES 
D'ESTALVIS 

^ a • 

J , 

Si a principis de segle el volum de les caixes en 
relació al conjunt del sistema financer era molt redui't, 
en qüestió de dues décades es produeix un rápid creixe
ment, que les sitúa en termes reals a controlar una part 
important del sistema financer. Aquesta transformado 
prové de la pérdua de vigencia del caducat concepte 
de beneficencia, l'aparició del sistema d'assegurances 
socials i la progressiva importancia de l'estalvi popular, 
alhora que d'una equiparado práctica de les operacions 
de les caixes a la majoria de negociácions efectuades 
per la banca. 

Cal remarcar, en aquest sentit, la distancia entre 
aquesta realitat i la legislado encara vigent, vinculada 
ais vells conceptes de beneficencia i caritat. En la dé
cada deis anys 1920 i següents es produeix el procés 
de clarificado i definició del carácter de les caixes, llur 
estructurado i Testabliment de la relació entre aqüestes 
i l'Estat, dins un clima d'enfrontament amb la banca 
privada, que es queixa de la progressiva competencia 
de les caixes. 

Les dades objectives respecte al pes creixent de 
les caixes en el sistema financer espanyól son donades 
per la proporció deis dipósits captats per les caixes 
sobre el total del sistema financer (caixes + banca pri
vada + Banc d'Espanya). Aquesta proporció segueix la 
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següent evolució: l'any 1923, 16,8 %; l'any 1925, 20,3 %\ 
l'fuiy 1930, 21,1 %; l'any 1935, 24,4 %. El pes de les cai
xes catalanes en el total de les caixes espanyoles pot 
observar-se a través de la proporció deis dipósits de 
caixes a Catalunya sobre el total deis dipósits captats 
per les caixes. Aquesta proporció observa la següent 
evolució: 

1921 1923 1925 1930 1935 

30,7% 33,2% 32,4% 34,7% 42,5 96 

£1 pes de les caixes catalanes és ascendent, fet que 
es reflecteix en la posició ocupada per les caixes cata
lanes. En el perfode deis anys 1920-1935, entre les cinc 
primeres caixes, dues de catalanes ocupen precisament 
els primers llocs, tal com pot comprovar-se en el qua-
dre 1.1. 

QüADRE 1.1. 

Dipósits en milions de pessetes 

1920 1925 1930 1935 

Caixa de Pensions 92,6 200,1 349,4 687,5 
Caixa d'Estalvis i Mont de 

Pietat de Barcelona 883 152,8 216,- 325,4 
Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad Municipal de Bilbao 753 1163 188,4 186,2 
Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Madrid 65,9 76,9 86,4 101,8 
Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Valencia 63,6 83,7 1003 1233 
Caja de Ahorros Provincial 

de Guipúzcoa 51,7 89,8 126,6 170,-

Hom pot comprovar l'extraordinari creixement de la 
Caixa de Pensions que es coHocá rápidament en el pri
mer lloc. Aquest creixement, sens dubte, está lligat a les 
funcions de gestió de les assegurances socials, grácies 
a la competencia delegada de l'Instituto Nacional de 
Previsión i en un període d'augment progressiu de l'ám-
bit de competéncies de les assegurances obligatóries. 

El pes de les caixes d'estalvis catalanes respecte al 
total de dipósits captats a Catalunya per bañes i caixes 
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no és possible de conéixer directament, car no es dis
posa de les dades relatives a la distribució territorial 
deis dipósits bancaris. Amb les dades disponibles i su-
posant que en el període deis anys 1925-1935 el total 
de dipósits a Catalunya representen Un 20 % del total 
espanyol, pot calcular-se la proporció deis dipósits 
captats per les caixes catalanes respecte al total deis 
dipósits a Catalunya. Aquesta proporció fóra del 27 % 
l'any 1925, el 30 % l'any 1930 i el 41 % l'any 1935, la 
qual cosa expressa la major presencia de les caixes 
d'estalvis a Catalunya en relació a la resta de l'Estat 
espanyol. En tot cas, les caixes catalanes superen en 
aquest període els dipósits captats pels bañes amb 
seu a Catalunya, tal com pot veure's en el quadre 1.2. 

L 

QUADRE 1.2. 

Dipósits captats per bañes i caixes catatanes durant els 
anys 1925-1935 (milions de pessetes) 

1925 1930 1935 

Caixes catalanes (1) 387,1 621,7 1.145,8 
Bañes catalans (2) 520,8 663,6 514,8 

(l)/(2) 0,74 0,94 2,22 

Font: E. LLUCH, E. GASCH, R. TERMES. Bañes i caixes ca
talanes: 1925-1965. Una aproximado quantitativa, a «Ban
ca Catalana», n.° 10, setembre 1968. 

L'enfrontament entre caixes i bañes s'aguditza espe-
cialrnent durant la década deis anys vint, especialment 
arran de la publicació del decret-llei del 9 d'abril de 
l'any 1926, que intenta reglamentar l'activitat de les 
caixes. Aquest decret donava la impressió de desco-
néixer la realitat de les institucions d'estalvi, fet que 
havia de provocar la protesta de les caixes i Tacceptació 
d'obrir informado pública sobre el decret abans de 
posar-lo en práctica. El procediment d'informació pú
blica seria aprofitat per la banca privada, organitzada 
en el Consejo Superior Bancario, per a dirigir una ofen
siva contra les caixes d'estalvis reclamant la limitació 
deis tipus d'operacions permeses a aqüestes, acusant-les 
de competencia deslleial. 
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Aquesta ofensiva obligava les caixes d'estalvis a or-
ganitzar-se i a respondre. La constitució de les federa-
cions de caixes i després la Confederació de Caixes d'Es-
talvis és una resposta a aquest objectiu. La primera 
federació constituida fou la basco-navarresa l'agost de 
l'any 1924. La Federació Catalano-aragoneso-balear es 
constituía el mes d'abril de l'any 1927 a instáncies de 
la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona. Final-
ment, a iniciativa de la Federació Basco-navarresa es 
constituía la Confederació de Caixes d'Estalvis durant 
el mes de maig de l'any 1927, Un deis seus objectius 
era participar en l'elaboració de la legislació referent a 
l'estalvi i respondre a les acusacions de la banca. Els 
enfrontaments es produíen a la Junta Consultiva ema
nada del decret de l'any 1926. Després es constituí una 
comissió mixta caixes-bancs, on s'arribá a un acord que 
serviría de base al decret-Uei del 21 de novembre de 
l'any 1929. Els aspectes mes remarcables de l'acord 
eren: l'acceptació d'un límit máxim en els dipósits re
muneráis de les caixes (25.500 ptes.), limitació en la 
transferencia de fons i supressió deis comptes corrents. 

En proclamar-se la República, la legislació anterior 
fou revisada i es dona peu a una nova etapa en els en
frontaments caixes-bancs. El resultat és l'estatut de les 
caixes d'estalvis del 14 de mar$ de l'any 1933. Decret 
firmat pels ministeris de Treball i d'Hisenda i per la 
presidencia del Consell de Ministres, cosa que demostra 
la variada funció de les caixes d'estalvis, una en relació 
a la previsió social, que les vincula al Ministeri de 
Treball, l'altra en relació a l'activitat financera, que les 
vincula al Ministeri d'Hisenda. ParaHelament es crea 
l'Instituto de Crédito de las Cajas Generales de Ahorro 
(ICCA), com a organisme de coordinació entre les caixes 
d'estalvis i l'administració central, especialment per a 
«servir de intermediario en ¡a negociación de valores 
que las cajas les encomienden y concurrir a los emprés
titos del Estado», la qual cosa indica de forma inequí
voca la funció de les caixes d'estalvis en el finan9ament 
del crédit oficial. L'enfrontament amb la banca conti-
nuava, car aquesta considera que el carácter de les 
caixes com a institucions benéfiques les obligava a es-

pecialitzar-se en l'estalvi popular i a limitar-se en la 
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forma d'operacions financeres possibles. Les caixes d'es
talvis responden que el carácter benéfic estava en el 
destí deis excedents, ño eii íes formes de cáptació deis 
fons. 

Els énfrontaments caixes-bancs quedaran interrom-
puts en esclatar la guerra civil i així l'estatut de l'any 
1933 —encara avui vigent— será la normativa básica 
en relació a les caixes d'estalvis. Només cal afégir qué 
si l'estatut de l'any 1933 feia dependre les caixes del 
Ministeri de Treball, un decret de l'any 1935 establiria 
també una dependencia respecte al Ministeri d'Hisenda. 

Durant aquest últim període es creen noves caixes 
d'estalvis. A Catalunya son la Caixa d'Éstalvis del Pe-
ñedés (1913), la Caixa d'Éstalvis Provincial de Barce
lona (1926) i la Caixa d'Éstalvis de la Sagrada Familia 
(1926). Després de la guerra civil es creará la Caixa 
d'Éstalvis Provincial de Girona (1940) i la Caixa d'Éstal
vis Provincial de Tarragona (1950), totes dues promo-
gudes per les respectives diputacions provincials. 

1.3. L'EVOLUCIÓ DE LES CAIXES D'ESTALVIS 
DESPRÉS DE L'ANY 1939 

En el període que arrenca l'any 1939, acabada la 
guerra civil, es produeixen en relació a les caixes dos 
fets basics: en primer lloc, la consolidació i fins i tot 
ampliació del paper de les caixes en el sistema financer; 
consolidació, per tant, del seu caire financer i de l'equi-

r "i 

paració efectiva amb la banca, tot i conservar algunes 
diferencies respecte a aquesta, tant en termes reals, com 
per la consideració benéfica dé les institucions d'estalvi. 
En segon íloc, la intervenció estatal en el fuhcionament 
dé les caixes creix desmesuradament a través fbnamen-
talment de l'establiment rígid d'uñs cobficieiits legáis 
en Testructura de l'actiu de les caixes que determinen 
amb gran detall el tipus i quantitat de les inversions a 
realitzar. La llibertat d' acció de les caixes queda prácti-
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cament anullada en relació al destí deis seus fons, que 
de manera obligatoria venen a financar els circuits pri-
vilegiats de financiació, especialment a nivell públic, 
pero també en l'ámbit privat. La Ilibertat d'acció de 
les caixes queda reduida prácticament a la gestió en la 
captació de fons, tot i que aquest aspecte també és 
limitat per disposicions oficiáis sobre els ritmes i tipus 
d'expansió. Aixó fa que el paper de la Confederació de 
Caixes d'Estalvis (CECA) creixi desmesuradament, car 
és l'organisme intermedian entre les caixes i l'Estat en 
la coHocació obligatoria de les inversions, i que Tobjec-
tiu de les federacions es desdibuixi totalment fins a re
presentar només la realització d'actes oficiáis i de proto-
col o alguna activitat conjunta en el terreny benéfico-
social. 

Referent al primer aspecte, l'evolució del percentatge 
de dipósits captats per les caixes, en relació al total del 
sistema creditici, fins a l'any 1965 queda resumida en 
aquest quadre: 

1945 1950 1955 1960 1965 

16,4% 20,2% 21,4% 23,9% 26,2 96 

Efectivament, el pes de les caixes en el sistema finan-
cer és creixent i s'ha estabilitzat en la darrera década 
entorn del 30 %. La confirmació d'aquest procés real 
allunya les actuáis caixes del seu origen benéfic i les 
transforma en autentiques institucions financeres. 

Respecte al segon aspecte, és a dir la rigidesa en el 
destí de les inversions i la utilització de les caixes per 
al financament del crédit oficial, el quadre 1.3. mostra 
l'elevat percentatge deis fons captats que son destinats 
a présteos obligatoris (anomenats de regulació especial) 
i ais valors computables que comprenen especialment 
fons públics, emissions d'obligacions de l'INI i altres 
emissions d'empreses privades que obtenen el favor 
estatal —especialment, en l'últim període, Telefónica i 
empreses eléctriques. 
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L 

" 

Any 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

QUADRE 1.3. 

Coeficients estructuráis 
r 

A 

0,03 
0,28 
0,50 
0,77 
0,75 
0,82 
0,93 
0,88 
1,65 
1,87 
3,04 
2,61 
3,40 
3,71 
3,95 
4,46 
5,59 
6,25 
11,35 
14,25 
17,95 
27,32 
33,25 
34,31 
33,36 
32,92 
32,08 
31,42 
27,63 

B 

68,47 
62,85 
59,63 
58,13 
62,98 
67,29 
67,51 
66,69 
67,80 
66,29 
62,75 
59,75 
69,61 
58,60 
57,-
49,75 
52,66 
51,48 
50,67 
49,22 
49,90 
47,48 
46,11 
44,11 
42,96 
44,37 
44,85 
41,86 
40,43 

-

• 

C 

68,50 
63,13 
60,13 
58,90 
63,73 
68,11 
68,44 
67,57 
69,45 
68,16 
65,80 
62,36 
64,01 
62,31 
60,95 
54,21 
58,25 
57,74 
62,02 
63,47 
67,85 
74,80 
79,36 
78,42 
76,32 
77,29 
76,92 
73,28 
68,06 

^ t 

Présteos obligatoris 
A = x 100 

Estalvi 

Valors computables 
B = x 100 

Estalvi 

Totals 
C = x 100 

£ Estalvi 

En resum, entre un 55 % i un 80 % deis fons de les 
caixes han estat invertits obligatóriament, depenent deis 
anys, segons les disposicions oficiáis. El deute públic, 
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especialment en un primer període, les obligacions de 
l'INI i altres valors computables han estat el destí prin
cipal d'aquestes inversions. Fins a mitjans de la década 
deis anys seixanta la part deis préstecs obligatoris sobre 
el total de les inversions obligatóries és encara reduída. 
A partir de l'any 1965 ja ocupen un paper important 
—entre un 20 % i un 40 % aproximadament. Cal cons
tatar que els préstecs obligatoris van destinats majori-
táriament al finangament de la vivenda de protecció 
oficial i al sector agrícola. Deixem momentániament l'a-
nálisi mes detallada de l'actiu de les caixes, que farem 
mes endavant. Evidenciem només l'intervencionisme 
rígid a qué han estat sotmeses les operacions actives 
de les caixes d'estalvis. 

La manca de Ilibertat en la disposició deis fons re-
captats a Catalunya encara és mes greu donat l'impor-
tant paper de les caixes en el sistema financer en l'ám-
bit cátala. Si a Espanya les caixes representen global-
ment entorn d'un 30 % del sistema financer, a Catalu
nya aquest percentatge se sitúa entre el 40 % i 45 %, 
fet representatiu d'una menor Ilibertat de control en 
el destí deis fons captats globalment. Per altra banda, 
cal assenyalar que les caixes catalanes han mantingut 
uns coeficients estructuráis en relació a les inversions 
obligatóries encara mes elevats que a la resta d'Espa-
nya, cosa que indica un major conformisme respecte 
a les normes oficiáis. 

Aquí les inversions obligatóries slian situat cinc 
punts per sobre de la mitjana estatal. Cal dir, pero, que 
el major dinamisme de les caixes catalanes en el darrer 
període i la recent liberalització del sistema financer 
reduint els coeficients legáis, están canviant la imatge 
d'unes caixes conformistes respecte a les imposicions 
oficiáis. 

En el quadre 1.4. es resumeixen les disposicions ofi
ciáis referents ais coeficients legáis. Les xifres repre
senten el percentatge respecte ais recursos aliens. Resu-
mint el quadre poden distingir-se diversos períodes. Fins 
a l'any 1951 no existeix una normativa uniforme, sino 
discrecional sobre la coliocació deis fons públics. Entre 
l'any 1951 i el 1957, el total d'inversions obligatóries se 

sitúa en el 60 %. Entre els anys 1957 i 1959 entorn del 
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70 o/o. Entre el 1959 i el 1962 entorn del 75 %. De l'any 
1962 á l'any 1964 torna a situar-se en el 70 %. Durant 
els anys 1964 al 1973 s'arriba al límit superior £el 80 %. 
A partir d'aquesta data s'inicia el procés de liberalit-
zació que culmina en la reforma de l'any 1977, actuál-
ment en curs, que rebaixa els coeficients legáis a un 
total del 35 % en la data límit del 30 d'abril de 1983. 

Des del punt de vista legislatiu, durant aquesta etapa 
es reforga el control directe de l'administració sobre les 
caixes, que n'accentua cada vegada mes el carácter d'ins-
titucions financeres. Així, per exemple, si segons l'esta-
tut de l'any 1933 les caixes d'estalvis depenien del híi-
nisteri de Treball, atenent les funcions socials i heni
fiques, l'any 1957 es determinará que la dependencia 
exclusiva de les caixes es concentra en el Ministeiri 
d'Hisenda. Mes tard, la llei de Bases de Ordenación del 
Crédito y la Banca d'abril de l'any 1962 reorganitza 
l'Instituto de Crédito y la Banca d'abril de l'any 1962, 
reorganitza l'Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro 
per convertir-lo en un organisme dependent de radmi
nistració en comptes d'una institució representativa eje 
les caixes. La llei de l'any 1962 concentra la utilització 
deis fons de les caixes segons les necessitats financeres 
de l'Estat i així limita la llibertat d'acció en la decisió 
de les inversions. Dins aquesta línia és perfectament 
coherent que la llei sobre Organización y Régimen del 
Crédito Oficial del mes de juny de l'any 1971 cjetermini 
la desaparició de l'Instituto de Crédito de las Cajas de 
Ahorro i en traspassi les funcions directament al Banc 
d'Espanya, d'igual manera que a la banca privada. 

Des del punt de vista institucional, la consideració 
de les caixes d'estalvis coma entitats financeres i l'equi-
paració quasi efectiva amb la banca és ja un fet innega
ble. La reforma de l'any 1977 accentua encara mes 
aquesta equiparació en permetre a les caixes un conjunt 
d'operacions anteriorment reservades a la banca. La 
reducció deis coeficients legáis significa també una certa 
renuncia de l'Estat a utilitzár unilateralment i en exclu-

r 

siva els fons captats per les caixes, i en resulta així una 
major privatització en la gestió i direcció de les caixes. 

Des del punt de vista del destí deis fons invertits 
per les caixes de manera obligatoria segons les disposi-
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QUADRE 1.4. 

Coeficients legáis de les caixes d'estalvis Percentatges 

Fons públics Présteos i credits 

Del qual socials per a 

Disposició 
legal 

D»t* 
d'entrtda 
en Vtfcor 

Data 
límit d'a-
comodació Caixa Total 

Présteos 
per a la 
difusió 
de la 

propie-
tat mobi-

liária 

Cedules 
per a 
inver-
sions Total 

Construc- Altres 
ció d'habi- Agricul- Indús- préstecs 

bitatges tura tria socials 

Decret 9-HI-51 
OJlt 17-1-57 
OM. 12-IV-58 
Res. DG5BI 
26-11-59 
OJM. 18-11-60 
OH. 2811-61 
OM. 30-VI-61 
OJL 1MV-62 
OJM.C. 7-VIII-62 
OM. 20-VIII-64 

OM. 28-VI-67 
OM. 13-XII-67 
OM. 15-XII-71 
OM. 31-1-73 
O.M. 3-VIII-73 

O.M. 9-VIII-74 

24-IV-51 
1-137 
1-1-58 

1-1-59 
I-I-60 
1-1-61 
i-r-61 
1-1-62 
M-62 
1-1-64 
i-I-65 
l-VII-67 
14-XII-67 
16-XII-71 
5-11-73 
4-VIII-73 
1-1-74 

1-1-75 
M-76 

31X11-52 60,00 

65 (A) 

1-III-72 4 

31-XII-82 

60 (A) 
50 (A) 
50,00 

45,00 

43^3 
4230 
40,00 

10 (A) 
10 (A) 

30 (A) 
30,00 
30,00 
35,00 

33,00 
32,50 
30,00 
(16,00) 
28,00 
26,00 

10 (A) 
10 (A) 

10 (A) 
10 (A) 
10 (A) 

10 (A) 
10 (A) 
7 (A) 
7,00 
7,00 
7,00 

17 (A) 
17,00 

10,00 7,00 
13,00 9,00 

Supressió 

6 (A) 
6,00 
6,00 
6,00 



OM. 10-III-7Ó 

^ 

r 

h 4 

O.M. 9-VIII-74 
OM. 10-111-76 

• 

OM. 23-VII-77 

Gir.22; 
29-VII-77 

4 

'. 

J 

-

• 

\ 

• 

. 

13-111-76 
31-111-76 
30-IV-76 
31-V*76 
30-VI-76 
31-VII-76 
3Í-VIII-76 
30-IX-76 
31-X-76 
30-XI-76 
31-XII-76 
M-72 
31-1-72 
28-11-77 

h 

26-WI.77 
i» 

MX-77 
l-X-77 
l-XI-77 
i-XII-77 
M-78 
1-II-78 
MII-78 
MV-78 
l-V-78 
l-VI-78 
l-VII-78 
l-VIII-78 
l-IX-78 
l-X-78 
l-XI-78 
l-XII-78 

28-11-77 

h 

• 

X 

-

31-XII-81 
30-IV-83 

l-X-78 

• 

• 

. 

• 

\ 

r 

-

" 
L 

L ' 

(5,50) 
4,20 
4,30 
4,40 
4,50 
4,60 
4,70 
4,80 
4,90 
5,00 
5,10 
5,20 
5,30 
5,40 
5,50 

43,00 
40,25 
40,50 
40,75 
41,00 
41,25 
41,50 
41,75 
42,00 
42,25 
42,50 

L 

42,75 
43,00 

L 

<£$!> 41,00 
• 

j 

• 

40,75 
40,50 
40,25 
40,00 
39,75 
39,50 
39,25 
39,00 
38,75 
38,50 
38,25 
38,00 

3,00 
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 
2,25 
2,50 24,00 

275 
3/)0 10,00 

22,00 

21,75 
21,50 
21,25 
21,00 
20,75 
20,50 
20,25 
20,00 
19,75 
19,50 
19,25 
19,00 

Font: «Boletín Estadístico». Banco de España. 
El signe (A) significa que el coeficient s'aplica ais increments deis recursos alien 
entre paréntesis () son els que estaran en vigor en acabar el procés d'adaptació. 



cions oficiáis, poden distingir-se a grans trets tres 
e tapes: 

1. Fins l'any 1958 aproximadamente el gruix de les in-
versions institucional de les caixes va destinat pri-
merament a l'adquisició de fons públics, especial-
ment deute públic, i en segon lloc a finangar les 
activitats de l'INI, és a dir la compra de les obliga-
cions emeses per l'clnstituto». Durant aquest perío
de, la cartera de préstecs obligatoris —destinats 
fonamentalment a la vivenda i agricultura— ocupen 
un lloc molt secundan. Dins aquest ampli període 
la tónica general és l'increment progressiu deis 
coeficients legáis d'inversió, especialment a partir 
del decret del 9 de marg de l'any 1951. 

2. En la década següent, si bé la pressió de la inversió 
institucional creix en el seu volum total, canvia l'es-
tructura interna de les inversions. Aquest canvi d'es-
tructura arrenca del pía d'estabilització que accepta 
les recomanacions del Banc Mundial de no emetre 
mes deute públic pignorable. L'informe del Banc 
Mundial havia assenyalat la responsabilitat d'aquest 
mecanisme en la generació d'un alt nivell inflacio-
nari. La inversió institucional en aquest període 
deixa de fíxar-se quasi exclusivament sobre els fons 
públics, i es concentra particularment en el finan-
gament de l'INI. Les obligacions d'aquest institut 
representen el gruix de la cartera de valors de les 
caixes. A partir de l'any 1962 poden ser considerats 
també valors computables, dins deis coeficients obli
gatoris, altres valors de renda fixa expressament 
autoritzats peí Ministeri dlíisenda. A partir d'aquest 
moment, la inversió institucional afavoreix també 
determinats sectors privats que accedeixen així ais 
circuits privilegiats de finangiació. ParaHelament, la 
part de préstecs obligatoris —especialment desti
nats a la vivenda— creix en el conjunt de les inver
sions institucionals. Si l'any 1959 representaven el 
5 % del total, l'any 1970 ocupen ja el 44 %. 

3. En la darrera etapa es produeix un canvi d'estruc-
tura en les inversions institucionals, en incrementar
se considerablement la part de les obligacions de 



les .empres.es privades de carácter computable dins 
els coeficients legáis, mentre la part del sector pú-
blic i les obligacions de UÑÍ disminueíx en el con-
junt, tot i continuar essent tm capítol important. Les 
empreses privades afavprides per aquesta financa-
ció privilegiada son la Telefónica, les empreses eléc-
triques, les autopistes i aparcaments. 

Els présteos de regulado especial continúen ocupant 
tm volum considerable del total de les inversions insti-
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tucionals —entorn del 40 %. La vivenda continua essent 
el capítol principal, pero hi ha una major diversificació 
cap a altres sectors —crédit a la petita i mitjana em
presa. Finalment la reforma de l'any 1977 indica l'inici 
de la liberalització financera, tant des del punt de vis
ta de reducció deis coeficients legáis com per l'equipa-
ració deis tipus d'interés de les inversions institucionals 
ais assenyalats en cpndicions de mercat, cosa que fa 
disminuir el volum de la financació privilegiada. 

1.4. EL CARÁCTER JURÍDIC DE LES CAIXES 
D'ESTALVIS 

L'exposició histórica anterior i la rápida descripció 
de Tevolució i del carácter i funcions de les caixes 

r 

d'estalvis permeten d'entendre l'existéncia d'una proble
mática sobre llur carácter jurídic. Aquesta problemá
tica sobre el carácter jurídic de les caixes és el resultat 
de la transformado real de les activitats realitzades i de 

r 

la major o menor coincidencia d'aquestes amb les dis-
posicions legislativos al respecte. L'existéncia de contra-
diccions entre les activitats reals de les caixes i la seva 
consideració jurídica, i la propia ambigüitat de les seves 
funcions, que, per un cantó, s'equiparen a les d'entitats 
privades com la banca i, per Faltre, apompleixen un im-
pprtant paper en el sector públic, expliquen rexisténcia 
de confusió i polémica a l'hora d'estabür amb claredat 
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un diagnóstic sobre Uur carácter jurídic. Aquest diag-
nóstic se centra fonamentalment en la polémica sobre 
el carácter públic o privat, sobre el carácter homogeni 
o no del conjunt de les caixes, sobre la consideració 
jurídica de llurs activitats, atenent la frontera —difícil 
d'establir— que les separa d'altres entitats. 

Per avangar en l'análisi proposada cal teñir presents 
quatre aspectes importants: l'origen de les caixes, és 
a dir, el carácter deis seus promotors; el carácter de les 
activitats de les caixes, atenent la seva diversitat al llarg 
del temps i l'existéncia de determinades característiques 
permanents; la consideració jurídica que nTia fet la 
legislació, i les dependéncies orgániques de les caixes 
respecte a l'administració. 

Quant al primer aspecte, és a dir l'origen de les 
caixes d'estalvis, cal afirmar l'existéncia d'una indub-
table dualitat. Els promotors de les caixes poden divi-
dir-se en dos grans grups, tot i que hi ha situacions 
intermedies: els de caire públic, com les diputacions 
provincials o corporacions locáis, i els de caire privat, 
com en un principi les societats d'amics del país o 
altres institucions similars. Fins i tot entre les institu-
cions promotores de caire privat poden distingir-se si
tuacions ben diverses entre, per exemple, entitats de 
tipus benéfic —tot i ésser privades— i altres institu
cions, per exemple tipus Foment del Treball, és a dir, 
entitats de representació patronal. La diversitat d'esta-
tuts de les mateixes caixes —reconeguda en l'estatut de 
l'any 1933— expressa aquesta heterogeneítat en el seu 
origen, que es projecta en la composició i renovació de 
llurs órgans de govern. La posició que pretengués, par-
tint d'aquesta realitat, diferenciar caixes de tipus privat 
de caixes de tipus públic no pot salvar la contradicció 
que representa el fet que existeixi una veritable homo-
geneitat, tant de fet com per llei, en llurs activitats 
realitzades, independentment del seu origen privat o 
públic. 

Si ens fixem en el segon aspecte, és a dir el carácter 
de Vactivitat desenvolupada per les caixes, també hi ha 
motius de polémica o de confusió. Concretament podem 
fixar-nos en el tipus d'activitats mes o menys perma
nents al llarg del temps. Aqüestes serien fonamental-
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ment tres: les activitats de tipus benéfic, la captació 
de Testalvi popular i el finangament del sector públic. 
Totes tres activitats son permanénts al llarg del temps, 
tot i que representen quantitativament diferents volums 
al llarg de la historia. Respecte a les activitats benéfi-
ques, avui també existents a través de Tobra social, ha 
canviat molt la situació des de Torigen —vinculado obli
gatoria ais monts de pietat— a Tactual en qué Tobra so
cial representa una part molt petita de les activitats. La 
captació de Testalvi popular, tot i que és una activitat 
permanent, també ha canviat tant en volum —fins a 
representar avui les caixes una part molt important del 
sistema financer— com en característiques: si abans 
Testalvi provenia de les classes populars, avui Tespecia-
lització de les caixes s'encamina mes cap a Testalvi 
doméstic —de tipus interclassista—, mentre la banca 
s'especialitza en Testalvi de les empreses, i el mateix 
podría dir-se deis servéis ñnancers respectius. Final-
ment, referent al finangament del sector públic, pot 
dir-se que és una de les activitats mes permanénts: tant 
al segle passat amb obligació d'inversions a la Caja 
General de Depósitos y Consignaciones, com avui amb 
els alts coeficients d'inversions computables, és a dir, 
inversions obligatóries decidides per TEstat. 

Pot veure's en el conjunt de les activitats desenvo-
lupades per les caixes una gradació d'aquelles de 
caire mes privat —equivalents a les realitzades per la 
banca— fins a les de carácter públic —tant benéfiques 
com de finangament del sector públic. 

Si ens atenem al tercer aspecte, és a dir la conside
rado jurídica, en un breu resum de les disposición? 
aparegudes en la historia de les caixes veurem Tevolució 
d'aquesta i la seva ambigüitat. En el decret de Tany 
1853 la considerado jurídica de les caixes es resumeix 
en la fórmula d'establiments municipals de beneficen
cia, entrant en oberta contradicció amb la naturalesa 
deis promotors de les caixes que en la seva majoria 
no eren els municipis. La llei del 29 de juny de Tany 
1880 defineix en el seu article tercer les caixes cóm a 
«instituciones de beneficencia y estarán bajo el protec
torado del gobierno y de sus autoridades delegadas», 
sense aclarir pero, el seu carácter privat o públic, car 

L • 
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si bé la beneficencia és una activitat de tipus públic, 
cal dir també que existeixen institucions prívades de 
tipus benéfic. L'ambigüitat de la llei queda reflectida 
en la seva renuncia a una reglamentació uniforme: «El 
gobierno de SM* promoverá por cuantos medios estén 
a su alcance la instalación de Cajas de Ahorro y Montes 
de Piedad en las capitales y poblaciones más importan
tes donde no existan, examinando y aprobando, según 
proceda, los Estatutos y Reglamentos de cada institu
ción, Ínterin no aconsejen la práctica y el estudio del 
asunto una organización uniforme o general para estos 
importantes servicios» (art. Ir.). 

El decret del 9 d'abril de l'any 1926 estableix que la 
denominado «caixa d'estalvis» queda reservada a les 
institucions «que tengan por objeto recibir de los parti
culares cantidades a interés para invertir sin que los 
fundadores, gestores, garantizadores, administradores u 
otros interesados, tengan derecho a participar del re
manente de beneficios obtenidos». Per altra banda s'es-
tableix un registre especial per a aqüestes entitats 
i és prescriptiva la inscripció al registre de l'establi-
ment d'una caixa d'estalvis —aquest decret, com altra 
legislado del mateix període, remarca el carácter bené-
fico-social de les caixes, especialment en materia de 
previsió. Per altra banda en el text anteriorment repro-
duít es caracteritza implícitament les caixes com a enti
tats sense finalitats de lucre. El decret-llei del 21 de 
novembre de l'any 1929 distingeix entre les «Cajas Ge
nerales de Ahorro Popular» i les «entidades particulares 
de ahorro» i caracteritza les primeres com a entitats 
benéfico-s ociáis. Aquesta legislado és el precedent im-
mediat de l'estatut de l'any 1933 on es defineix el carác
ter de les caixes, és a dir el benéfico-social. Sobre el 
carácter públic o privat de les caixes d'estalvis, l'estatut 
de l'any 1933 no dona indicacions precises. Per un cantó 
en l'article 6é. sembla indicar un carácter públic en 
parlar de «la acción coadyuvante del estado» que rea-
litzen les caixes «cualquiera que sea la persona funda
dora o el organismo o corporación que las patrocine, 
teniendo todas igual consideración respecto de su natu
raleza, derechos, obligaciones, amplitud de sus fines y 

extensión de sus servicios». Aquí a mes, apareix un punt 
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de vista uniforme «respecto de su naturaleza». L'artíclfc 
2n., eri cazrtó; assenjrála que son institucions dé patronat 
oficial o privat. Per altra banda, en el ínateix decret de 
l'any 1933 es crea llnstitüt de Crédit de les? Caixes d'És-
talvis (ICCA) i es remarca la creixent vinculado d'áques-
tes a l'Estat. El decret de l'any 1933, encara avui vigent, 
no aclareix dones el carácter públ ico privat de les 
caixes. Per un cantó sembla insinuar el carácter públie 
d'unes i privat d'altres (art. 2n.), i j>er l'altre defineix 
una consideració uniforme de la seva naturalesa (art, 

La legislado de l'étapa franquista, sense coritradir 
l'estatut de l'any 1933, reforja el carácter financer de 
les caixes d'estalvis, relega a uri segon térme les séyes 
funcions benéficó-socials i en reforja la vinculado á 
l'Estat a través d'una creixent intervenció i de la norma
tiva obligatoria sobre financameiit del sector públie. 
Així, per exemple, el decret-líei del 7 de juny de l'any 
1962 reorganitza TICCÁ, fent-ío un annex del Ministeri 
d'Hisenda. D'igual manera, aprofundint en aquesta lítiia, 
l'any 1971 desapareix l'ICCÁ i es fán deperidre les caixes 
directament del Banc d'Espanya. 

Finalment si considerem les sticcessives dependén-
cies de les caixes respecte a Vadministrado observaren! 
que els canvis produíts son paraHels a la consideració 
del carácter de les caixes i a la transformado real dé 
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llurs funcions. Així, per exemple, correspóxíent a la con-
cepció d'entitats de tipus benéfic, tant l'any 1853 com 
l'any 1880, les caixes depenen del Ministeri de Gover-
nació com el conjunt de les entitats benéfiques, já síi-
guin publiques o priyades. L'assignáció de tasques de 
la previsió social i la consideració jurídica d'eiítitats 
benéficó-socials correspon al Ministeri de Treball i 
Previsió, segons el decret de l'any 1926. L'estatut de 
l'ány 1933 no cánvia aquesta situáció, pero éh aquélla 
darrers ánys lá transformaría de les caixes en impór-
tants entitats fiíianceres, estableix ünal diiálitát dé fun-
dóris —les ecbriómico-bancáries i les béné¿ico-¿ociáís—, 
que serant reconegudes en él decret del 3 de maig dé 
l'any 1935, fírmat per la Presidencia del bóVérh i els 
Ministeris del Treball i Hisenda. Aquí s'estableix.que en 
les priineres fündóas méncioriádés, les caixes d'estalvis 



dependían del Ministeri d'Hisenda, de la mateixa ma
nera que en depenien les seccions d'estalvi deis bañes; 
referent a les segones funcions, es manté la dependencia 
respecte al Ministeri de TrebalL Finalment, el decret 
del 26 de juliol de l'any 1957 estableix la dependencia 
exclusiva del Ministeri d'Hisenda que ressalta el carác
ter fonamentalment financer de les caixes d'estalvis. 

El problema sobre el carácter públie o privat queda 
plantejat en la mesura que en llurs finalitats sembla 
afirmar-se el carácter públie, mentre que en les opera-
cions realitzades hi ha una veritable equiparado amb 
entitats típicament privades i de caire mercantil com la 
banca. Des del punt de vista deis principis, l'article 2n. 
de l'estatut de l'any 1933 defineix el carácter no mer
cantil de les caixes d'estalvis: «Se entenderá por Cajas 
Generales de Ahorro popular las instituciones de patro
nato oficial o privado exentas de lucro mercantil.,.» 
Aquesta considerado entra en contradicció amb el caire 
evidentment mercantil de la majoria d'operacions rea
litzades per les caixes, mes encara després de la libe-
ralització de l'any 1977 que accentua l'equiparació amb 
la banca. 

Des del punt de vista de la doctrina jurídica no exis-
teix unanimitat respecte al problema. Alguns autors fan 
una interpretado dual sobre les caixes, és a dir, les unes 
serien de tipus privat i les altres de tipus públie, se-
gons el tipus de patronat respectiu —privat o oficial—, 
és a dir, segons l'origen deis promotors. Ja hem vist 
com aquest punt de vista entrava en contradicció amb 
l'article 6b. de l'estatut de l'any 1933. 

Altres autors slian decidit per la naturalesa privada 
de les caixes d'estalvis pero amb matisacions. Concre-
tament hom les qualifica d'institucions privades de ca
rácter social i económic. Així, per exemple, Boix Raspall 
afirma: «Las Cajas de Ahorro(...) no son personas de 
derecho público. Este principio no queda destruido por 
el hecho de haberles atribuido circunstancialmente cier
to carácter paraestatal o por tratar de encuadrarlas en 
la organización del propio estado.» * 

A l'extrem oposat altres autors defensen el carácter 

• Boix RASPALL, Ahorro social. Barcelona, 1947, pág. 55. 
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públic, incloses les d'origen privat. Així per exemple, 
Martín Mateo afirma: «Pero aún tratándose de entes 
de fundación privada su carácter intrínsecamente públi
co no puede pasar desapercibido si atendemos a la na
turaleza de sus -funciones (...), sin que ello obste el que 
las relaciones con los usuarios se desenvuelvan por 
cauces de derecho privado...»* I afegeix: «...nada se 
opondría a la asimilación de las Cajas de Ahorro al 
sector público (...), ya que tal es el caso de muchos 
servicios públicos gestionados por concesionarios o, in
cluso, de establecimientos públicos comerciales e indus
triales con régimen privado de gestión». Darrera aqües
tes posicions ben diverses no només hi ha un diferént 
punt de vista respecte a l'análisi del carácter jurídic 
actual de les caixes, sino també una intencionalitat res
pecte al carácter que haurien de teñir. 

Així, en defensar l'opinió que les caixes son part 
mateixa del sector públic hi ha sobretot una declaració 
d'intencions, basada en una realitat evident, que és la 
vinculació de les activitats de les caixes a les directrius 
de radministració i a la finalitat d'utilitat pública que 
en principi persegueixen. Probablement, la polémica re
sumida fins aquí adquireix una certa connotado arti
ficial si atenem la transformado real que els termes 
privats i públics han sofert i el fet que la frontera entre 
uns i altres queda en molts casos desdibuixada, sobre
tot quan les actuacions deis servéis públics es realitzen 
a través d'órgans privats. L'opinió de P. Weil és en 
aquest sentit ben aclaridora: «El problema de la dis
tinción entre establecimiento público y establecimiento 
privado de utilidad pública cambia así de sentido (...) 
Antes, él establecimiento público se encontraba en el 
interior de la administración y el establecimiento pri
vado de utilidad pública en el exterior, actualmente son 
dos medios de acción sensiblemente análogos cuyo esta
tuto jurídico es un elemento superficial y, en cierto 
modo, artificial.»** 

** R. MARTÍN MATEO, Administración monetaria. Madrid, 
1968, pág. 116. 

* P. WEIL, El derecho administrativo. Madrid, 1966, pá
gina 45. 
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En realitat, la polémica jurídica reflecteix diverses 
concepcions que caldría detallar. Es tracta —sobretot 
en el present treball— de definir un projecte sobre la 
finalitat, funcionament i actuacions de les caixes d'es-
talvis en relació al marc autonómic, la qual cosa inci-
deix en nous problemes jurídics: les atribucions de 
l'administració central, les del govern de la Generalitat 
i corporacions locáis, i el grau d'autonomia de les ma-
teixes caixes. I per altra banda caldrá definir les actua
cions de les caixes en aquest marc. Les atribucions i 
actuacions de les caixes en el nou marc autonómic son 
l'objecte d'aquest estudi. Per realitzar-lo préviament in-
teressa l'análisi de l'evolució de les caixes catalanes en 
els darrers anys. 
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CAPÍTOL II 

ANALISI I EVOLUCIÓ DEL PASSIU DE 
LES CAIXES D'ESTALVIS 





2.1 INTRODUCCIÓ. OPERATORIA DE LES CAIXES 
D'ESTALVIS 

En aquesta part del treball presentem l'análisi a 
través del temps de l'estructura i funcions de les caixes 
d'estalvis, referida especialment a la darrera década i en 
concret a les caixes catalanes. Aquesta análisi estudiará 
la funció i evolució de les principáis partides de balang 
de les caixes, tant en relació a les operacions de passiu 
com a les d'actiu. En aquest sentit, la consideració del 
paper de les caixes será des del punt de vista d'insti-
tucions financeres i per tant será obligada una referen
cia continua i una comparació amb la banca. El carác
ter assistencial o benéfic de les caixes també compta-
rá, tot i que el volum de recursos que representen 
aquests capítols respecte del total és, en total, forga 
reduit. 

El fet que les caixes siguin part important del sis
tema creditici i compleixin funcions típiques de les 
institucions financeres no impedeix una consideració 
específica de les seves funcions i de la seva operatoria 
diferent de la banca, especialment fins a l'any 1977, 
data de la recent reforma liberalitzadora. L'análisi de 
les diferents partides del passiu i de l'actiu deis balan-
gos de les caixes ens permetrá interpretar el paper 
específic d'aquestes en el conjunt del sistema financer. 
Les caixes, com tota institució financera, operen bási-
cament amb l'objectiu de captar recursos del públic 
i la collocació d'aquests —amb diferents modalitats— 
per al seu rendiment. Aquesta operatoria básica de 
qualsevol institució financera presenta en les caixes 
unes característiques particulars, 

Des del punt de vista del passiu, és a dir, de la cap
tado de recursos, les diferents partides d'aquest ens 
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indiquen el paper básic de la captació de recursos 
aliens o dipósits. 

Així ens ho indica el quadre 2.1.: 

QUADRE 2.1. 

Estructura del passiu del balarte ajustat de la banca privada 
i caixes destalvis 

Situado a 31-XII-76 

Fons propis 
Dipósits i bons de 

caixa 
Banc d'Espanya 
Diner interbancari 
Exterior 
Altres 
Totals 

% sobre els dipósits 

Bañes 

10,71 

100,— 
10,95 
7,34 
6,68 
0,40 

135,28 

Caixes 

5,04 

100,— 
1,02 

— 

_ 

0,52 
106,58 

%del 

Bañes 

7,91 

73,92 
8,09 
5,42 
4,94 
0,28 

100,— 

passiu 

Caixes 

4,73 

93,81 
0,96 

^ — 

— 

0,50 
100,— 

Fcnt: «Boletín estadístico». Banco de España. 

Les caixes, a diferencia de la banca, han de recorrer 
quasi exclusivament ais dipósits, que representen el 
94 % del passiu, mentre que a la banca sumen un 74 %# 
ja que aquesta última té opció a altres formes de finan-
Cament, especialment les partides Banc d'Espanya i 
exterior. La primera es refereix a l'accés per part de la 
banca privada a les línies de crédit del Banc d'Espanya, 
accés vedat a les caixes. La partida exterior es refereix 
a operacions exclusives de la banca, com son les opera-
cions amb divises estrangeres i les operacions de crédit 
de comerg exterior. Aquest conjunt representa per a la 
banca un finangament complementan que les caixes 
no poden utilitzar. A mes, la partida diner interbancari 
representa quasi en la seva totalitat els dipósits de les 
mateixes caixes d'estalvis a la banca, donat llur excés 
de liquidesa. Aqüestes limitacions en les operacions de 
les caixes están dictades en la legislado, concretament 
en l'article 39 de l'estatut de l'any 1933. D'aquesta ma
nera. les caixes veuen limitades les seves operacions 
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passives prácticament a la captació de dipósits en les 
seves diverses modalitats, des deis comptes corrents 
fins a les imposicions a termini. Aquesta ha estat la si
tuado en l'operatória de les caixes fins a la reforma de 
l'any 1977 que tendeix a una igualado amb la banca, 
reforma que ja tindrem ocasió de comentar. 

La llibertat de les caixes respecte al passiu queda 
reduida a la captació de dipósits, l'expansió de la qual 
queda subjecta a la propagado de llur xarxa d'oficines, 
expansió que també ha estat controlada i limitada per 
radministfació en diversos aspectes, tot i que en la 
darrera década s'ha produit una progressiva liberalit-
zació. Val a dir també, que la banca disposa d'un meca-
nisme complementari com son les ampliacions de capi
tal, mecanisme vedat a les caixes, donada la seva consi
derado d'institucions no mercantils. 

Si es preñen en considerado les partides de Factiu, 
és a dir, els tipus d'operacions destinades al rendiment 
deis recursos captats, tant la seva estructura com la 
normativa relativa a aquesta, indiquen un carácter espe-
cífic de les operacions de les caixes respecte a la resta 
del sistema financer. La principal limitado per llei, 
establerta en l'estatut de l'any 1933, pero derogada en 
la reforma de l'any 1977, estava en la prohibido de les 
operacions de descompte d'efectes, una de les principáis 
operacions efectuades per la banca, Tot i que la reforma 
de l'any 1977 deroga aquesta prohibido, l'especialització 
bancária en aquest terreny continua essent absoluta. 
El quadre 2.2. ens indica l'estructura comparada de 
l'actiu de caixes i bañes, referida a l'any 1976 —abans 
de la reforma— i a l'any 1979. 

Les principáis diferencies queden remarcades en la 
importancia per a la banca de la cartera d'efectes, prác
ticament inexistent en l'activitat de les caixes. Per a la 
banca és la primera partida de l'actiu, mentre que per 
a les caixes ocupa el darrer lloc. Cal destacar també 
l'excés de liquidesa de les caixes, excés degut fonamen-
talment a dues raons: la impossibilitat de recorrer ais 
crédits del Banc d'Espanya tal com és permés a la 
banca privada, i teñir coHocats els seus actius en inver-
sions de liquidesa molt reduida —una part important 
en inversions obligatóries de liquidesa prácticament 

39 



Actius líquids i 
comptes financers 

Fons públics i 
sector públic 

Cartera aefectes 
Cartera de présteos 

i crédits 
Cartera de valors 
Actiu real 

TOTAL 

QUADRE 22 • 

Estructura comparada actiu caixes 

1976 
Caixes 

% 

total 
actiu 

9,6 

11,8 
— 

45,2 

28,8 
4,5 

100,0 

% 

total 
dipósits 

10,2 

12,6 
— 

48,2 

30,7 
4,8 

106,6 

Bañes 
% 

total 
actiu 

8,7 

9,5 
46,1 
28,4 

4,8 
2,5 

100,0 

% 

total 
dipósits 

11,8 

13,0 
62,9 
38,8 

6,6 
33 

136,4 

i bañes 
r 

1979 
Caixes 

<H> 
total 
actiu 

15,6 

9,9 
1,0 

433 

23,1 
7,1 

100,0 

% 

total 
dipósits 

16,8 

10,7 
1,1 

46,9 

25,0 
7,7 

108,1 

4 

% 

total 
actiu 

10,1 

9,2 
42,4 
303 

3,9 
4,1 

100,0 

Bañes 
% 

total 
dipósits 

13,7 

123 
57,7 
41,2 

53 
5,6 

136,1 

Font: «Boletín Estadístico». Banco de España. 



nul-la— i al fet de no disposar deis actius de liquidesa 
intermedia com ho fa la banca amb la cartera d'efectes 
i la possibilitat d'accedir al redescompte en el Banc 
d'Espanya. Tot i que disposen avui de la possibilitat del 
descompte d'efectes, el poc temps transcorregut des de 
raixecament de la prohibido, no permet d'observar en
cara la capacitat d'adaptació de les caixes a la nova 
normativa. 

De tota manera Tespecialització entre caixes i bañes, 
des del punt de vista de la clientela, explica el mante-
niment en el futur d'aquestes diferencies; la banca es 
dirigeix fonamentalment cap al món empresarial el qual 
requereix aquest tipus de servei financer, mentre les 
caixes recapten la seva clientela entre les economies 
familiars, L'especialització en els servéis financers d'uns 
i altres permet suposar que les diferencies d'operatória 
i d'estructura de l'actiu es mantindran en el futur, espe-
cialment fins que les caixes no vegin reduits els seus 
coeficients d'inversions obligatóries. Per altra banda la 
normativa vigent i l'estructura respectiva de passiu i 
actiu plantegen a les caixes problemes de rendiment 
diferencial respecte a la banca. Per un cantó, l'estruc
tura de passiu és mes costosa a les caixes, donada la 
major proporció de les imposicions a termini que re
quereix una remuneració superior. Per altra banda el 
tipus d'inversions de les caixes (amb els elevats coefi
cients obligatoris) té un rendiment inferior a la banca 
que disposa de majors actius lliures i també d'una 
estructura del passiu menys costosa per la major im
portancia de les imposicions a la vista. En els quadres 
2.3. i 2.4. pot observar-se una estimado quantitativa 
de la incidencia d'ambdós factors amb referencia a 
l'any 1976. 
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QUADRB 2 3 . 

Cost deis fons aliens 

Banca % Cost Ponderado 

C/c. a la vista 
LÍibretes d'estalvi 
Estalvi a termini 

40 
25 
35 

0,25 
2,75 
8 , -

0,10 
0,69 
2,80 

TOTALS 100 3,59 

Caixes d'estalvis 

C/c. a la vista 
LÍibretes d'estalvi 
Estalvi a termini 

10 
50 
40 

1 , -
2,75 
8 , -

0,10 
1,37 
3,20 . 

TOTALS 100 4,67 

QUADRB 2.4. 

regulaeió 

Estructura Rendiment 
Actiu de la banca de Tactiu Rendibilitat ponderat 
Coefícient de caixa 6,— 0,— 0,— 
Cédules per a inversions 13,— 4,50 0,54 
Crédits i efectes 

especiáis 12 7,60l 0,91 
Actiu lliure 69 13,—2 8,97 

TOTALS 100,— 10,42 

Actiu de les caixes 

Coefícient de caixa 4,— 0,— 0,— 
Cédules per a inversions 3,— 4,50 0,13 
Valors computables 40,— 8,—3 3,20 
Présteos regulaeió 

especial 24,— 8,75* 2,10 
Actiu lliure 29,— 13,—a 3,77 

TOTALS 100,— 9,20 

1. Segons OJM. (26-VII-73) i del 2Í-VI-76. 
2. Estimació del possible rendiment de l'actiu lliure. 
3. Estimació del rendiment de la cartera de valors com

putables. 
4. Tipus d'interés legal (O.M. 9-VII-74). 
Font: CECA (Cajas de ahorro y mercado monetario), Ma

drid 1977. 



2,2. ESTRUCTURA COMPARADA DEL PASSIU 
A CAIXES I BANCS 

Tal com es presenten els balancos de les caixes, l'es-
tructura del passiu pot esquematitzar-se tal com és res-
senyada en el «Boletín estadístico» del Banc d'Espanya. 

Com un exemple d'aquest, presentem Testructura 
del passiu per al conjunt de les caixes d'estalvis amb 
referencia al 31-XII-79 (Quadre 2.5.). 

QUADRE 2.5. 

Estructura del passiu de les caixes d'estalvis 
(desembre de Vany 1979) (milers de pessetes) 

TOTAL ACTIU = TOTAL PASSIU 3.720.295 
COMPTES DE CAPITAL 263.822 
Patrimoni i reserves 166.453 
Fons de regularització 97.369 
DIPÓSITS 3.440.807 
Dipósits de particulars i empreses 3.319.982 

375277 
1.720.160 
1.223.777 

756 
12 

A la vista 
D'estalvi 
A termini 
Estalvi vivenda 
Estalvi borsari 
Dipósits d'entitats i organismes públics 116.562 
Dipósits d'entitats oficiáis de crédit 4263 
CRÉDIT DEL BANC D'ESPANYA 52.600 
Dispost 
Disponible 

29.355 
22.392 

Endós de pólisses de crédit agrícola i pesquer 853 
ALTRES CREDITS 
Dispost 
Disponible 
Crédit del banc de Crédit Agrícola 49.428 
ALTRES COMPTES (NETS) I AJUST 93.702 

56.768 
7.335 

5 

Font: «Boletín Estadístico». Banco de España. Gener 1980. 

Tal com s'ha dit anteriorment, la principal partida 
del passiu la representen els dipósits o recursos aliens. 
Fent una simple análisi el passiu pot descompondre's 
en quatre conceptes: comptes de capital o recursos 
propis; dipósits o recursos aliens; Banc d'Espanya i 
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altres, englobant aquest últim el concepte «altres cré
dits» i el concepte «altres comptes (nets) i ajust». Al-
tres crédits es compon básicament deis crédits conce-
dits per una entitat oficial de crédit com és el Banco 
de Crédito Agrícola, dotació de fons per ais crédits de 
mediació que realitzen les caixes entre el conjunt de 
les seves operacions actives, concretament els crédits 
a 1'agricultura. 

Comparada amb la banca, l'estructura del passiu de 
les caixes manca de dos conceptes mes: exterior i inter-
bancari, que com s'ha vist eren dues formes suplemen-
táries per a la banca d'obtenir recursos. En el quadre 
2.6. pot comparar-se en termes absoluts i relatius la 
composició del passiu per caixes i bañes privats des de 
l'any 1965 fins a l'any 1979. 

QUADRE 2.6. 

Composició del passiu a caixes d'estalvis i bañes 
(milions de pessetes) 

1975 
Caixes Bañes 

1979 
Caixes Bañes 

Comptes de capital 
Dipósits i bons 
Banc d'Espanya 
Interbancari 
Exterior 
Altres 

TOTAL 

83.946 
1.624.176 

20293 

4.739 

343277 
3.304.291 

242289 
221.669 
168.419 
10.085 

263.822 
3.440.807 

52.600 

36.934 

666.650 
6.296.028 

325.483 
547.710 
561.783 
162.187 

429.032 3.720295 8569.841 

(percentatges) 

Comptes de capital 
Dipósits i bons 

de caixa 
Banc d'Espanya 
Interbancari 
Exterior 
Altres 

TOTAL 

4,8 

93,7 

0,3 

100 

8,0 

77,0 
5,6 
5,2 
3,9 
0,2 

100 

7,0 

92,6 
1,4 

1,0 
100 

7,8 

73,5 

6,4 
6,7 
1,9 

100 
Font: Per a la banca: 1965, 1970 i 1975. «Boletín estadísti

co». Banco de España. «Series históricas II. Banca Pri
vada». Per a 1979 n.° de gener 1980 (ídem). 
Per a les caixes. «Boletín Estadístico». Banco de España. 
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Com a fets mes remarcables hi ha el distint pes de 
la partida deis recursos aliens (dipósits i bons de caixa). 
En el cas de les caixes aquest representa sempre mes 
del 90 % del total del passiu. En el cas de la banca es 
mou entre el 70 % i 80 % amb una tendencia decreixent 
degut al pes cada vegada mes important d'altres fons 
de finangament (les partides Banc d'Espanya, interban-
cari i exterior). Els recursos aliens deis bañes iriclouen 
els bons de caixa en mans del sector privat, és a dir, 
remissió d'obligacions de la banca collocades en el sec
tor privat (deduint les que están en mans de les caixes 
i deis mateixos bañes). Per altra banda, en relació amb 
els recursos propis (comptes de capital) cal assenyalar 
el major pes de la banca, tot i que s'observava una 
equiparació l'any 1979, fruit de la reforma de l'any 1977. 

Quant a les fonts suplementáries de finangament en 
la banca (els crédits del Banc d'Espanya, exterior, inter-
bancari) la tendencia básica és el decreixement de la 
partida Banc d'Espanya enfront del creixement de les 
restants partides (interbancari i exterior). 

La partida exterior representa el saldo net de les 
operacions actives i passives de la banca en el sector 
exterior. La partida interbancária es refereix al saldo 
també net de les operacions actives i passives de la 
banca privada amb altres institucions financeres, és a 
dir, caixes d'estalvis, caixes rurals i cooperatives de 
crédit, i entitats oficiáis de crédit. El passiu d'aquesta 
partida es compon deis dipósits col-locats a la banca 
per les caixes d'estalvis, els bons de caixa en poder de 
les caixes, els dipósits en la banca de les caixes rurals 
i cooperatives de crédit (només a partir de l'any 1976), 
i els dipósits de les Entitats Oficiáis de Crédit (EOC), 
és a dir, els dipósits de les restants institucions finan
ceres a la banca privada. En el cas de les EOC el passiu 
inclou les dotacions per al crédit a Texportació. L'actiu 
es compon fonamentalment deis dipósits de la banca 
a les restants institucions financeres. El saldo net del 
conjunt d'aquesta partida és de passiu, la qual cosa sig
nifica que la banca privada obté per aquest mecanisme 
una nova fórmula de finangament. 

En el quadre 2.7. s'assenyalen els percentatges amb 
qué les caixes contribueixen a aquest finangament. La 
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columna (1) representa el saldo net de les caixes (sem-
pre de passiu) respecte al total del saldo net d'aquesta 
partida. Aixó és, la contribució deis dipósits de les 
caixes a la banca (descomptant el fenomen contrari 
d'escassa entitat) i la possessió de bons de caixa deis 
bañes en mans de les caixes d'estalvis sobre el saldo 
net de la partida d'interbancari. La columna (2) repre
senta la contribució de les caixes en el passiu de la 
partida d'interbancari, descomptant les caixes rurals 
i les cooperatives de crédit. És a dir la resta del per-
centatge correspondida ais dipósits de les EOC a la 
banca i les dotacions per a l'exportació de les EOC 
a la banca. Finalment la columna (3) representa el per-
centatge deis dipósits de les caixes collocats a la banca 
respecte al total deis recursos aliens de les caixes. 

QUADRE 2.7. 

Contribució de les caixes a la partida d'interbancari de la 
banca privada, Percentatges 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

(1) 

853 
129,6 
123,0 
116,2 
113,7 
109,2 
108,0 
105,8 
102,1 
100,6 
97,2 
98,7 
90,5 
83,4 
67,8 
673 
59,0 
57,8 

(2) 

72,2 
91,1 
96,8 
97,0 
963 
96^ 
96,1 
963 
96,2 
96,9 
94,2 
96,2 
88,8 
82,1 
763 
75,5 
67,1 
65,6 

(3) 

12,1 
7,6 
7,4 
73 
6,6 
73 
6,4 
63 
7,9 

10,7 
7,6 
6,2 
5,7 
7,2 
6,2 
8,4 
5,8 
7,8 

(4) 

3,4 
23 
2,5 
2,7 
23 
3,0 
2,7 
2,9 
3,6 
4,7 
4,4 
4,1 
3,8 
43 
3,7 
4,0 
33 
3,7 

Font: «Boletín Estadístico». Banco de España. 
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Pot observar-se que els percentatges de la columna 
(1) superen de vegades el 100 %. Aixó significa que el 
saldo net de la banca amb les altres institucions finan-

' r L 

ceres (EOC) és d'actiu. Tant les columnes (1) com (2) 
indiquen la forta contribució de les caixes en aquest 
concepte, que disminueix tendenciosament a partir de 
í'any 1975 per la contribució mes acusada de les EOC, les 
caixes rurals i cooperatives de crédit. La columna (4) 
indica la contribució de les caixes al total del passiu de 
la banca privada. Tant les columnes (3) com (4) indi
quen un considerable volum de recursos de les caixes 
contribuint al passiu deis seus competidors —la banca. 
Ja tindrem ocasió de comentar la rao d'aquest feno-
men, tant des del punt de vista legislatiu, com de gestió 
de les mateíxes caixes. 

2.3. QUOTA DE MERCAT COMPARADA DE CAIXES 
I BANCS 

Essent la partida deis recursos aliens la principal del 
passiu, cal comentar revolució de la participació de la 
banca i les caixes en la captació de passiu. Els recursos 
aliens en el cas de la banca es componen deis dipósits 
i bons de caixes en mans del sector privat. En el cas de 
les caixes es componen deis dipósits en les seves diver
ses modalitats. L'evolució de la participació d'unes i 
altres representa la quota de mercat que ambdues ins
titucions financeres aconsegueixen en la captació de 
fons i és una mesura básica del pes de cadascuna en el 
sistema financer. El quadre 2.8. indica en valors abso-
luts i relatius els dipósits captats per unes i altres ins
titucions. 
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QUADRE 2.8. 

Dipósits en bañes i caixes d'estálvis. Quota de mercat 
(1962-1979) (milions de pessetes) 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Banca 

315366 
374.431 
461301 
543.904 
606.914 
693.709 
829.820 
993.703 

1.133.641 
1.429.171 
1.796.756 
2305.418 
2.792.469 
3304.291 
3.860.295 
4.503.052 
5315.713 
6.296.028 

Caixes 

122238 
150.901 
187.912 
230328 
274.833 
334.997 
408242 
502.439 
602.433 
753.149 
908288 

1.106.776 
1319.963 
1.624.176 
1.987361 
2398.738 
2.896379 
3.440.807 

% 

Banca 

72,1 
71,3 
71,1 
703 
68,2 
67,4 
67,0 
66,4 
653 
65,5 
66,4 
67,6 
67,9 
67,0 
66,0 
65,2 
64,7 
64,7 

% 

Caixes 

27,9 
28,7 
28,9 
29,7 
31,2 
32,6 
33,0 
33,6 
34,7 
34,5 
33,6 
32,4 
32,1 
33,0 
34,0 
34,8 
35,3 
35,3 

Font; «Boletín Estadístico». Banco de España. 

Tal com s'observa al quadre, la quota de mercat de 
les caixes en el conjunt del sistema financer creix en el 
període considerat (1962-1979) del 27,9 % si 35,3 %. En 
realitat des deis primers anys de la década deis setanta 
se sitúa entorn de la tercera part del total. Proporció 
que es conserva mes o menys estable entre els anys 1970 
i 1977 per a créixer lleugerament en els dos anys se-
güents, fruit probablement de la reforma liberalitzadora 
que ve a equiparar les funcions de caixes i bañes. 

El creixement de participado de les caixes en la quo
ta del mercat financer entre l'any 1962 i l'any 1979 té 
fonamentalment dues causes: 

1. La major implantació de les caixes d'estálvis a 
tot el territori de l'Estat espanyol, progressant en llocs 
on la tradició de les caixes era forga redu'ída; fins a 
l'inici de la década deis seixanta, les caixes quedaven 
reduides a una gran implantació a Catalunya, País Base 
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i "en bona mesura Aragó i Andalusia. Des d'aquest temps 
la implantació ha avancat mes homogéniament a tot 
Espanya. 

2. El creixement económic de l'any 1960 porta apa-
rellat un indubtable creixement de la renda per cápita 
i concretament de la renda personal disponible. Varia
ble altament relacionada amb Festalvi, de manera que 
aquest evoluciona ocupant una mes gran proporció en 
les variables macroeconómiques. 

Basant-se en les dades del quadre anterior, és inte-
ressant de considerar també els índexs de creixement 
deis dipósits tant a la banca com a les caixes, deduint 
l'efecte de la inflació, és a dir, reproduint les mateixes 
dades anteriors en pessetes constants. 

Aixó és el que reflecteix el quadre 2.9. 

QUADRE 2.9. 

Dipósits a banca i caixes d'estalvis en pessetes constants 
(milions de pessetes) 

Banca Caixes 

índex de creixement 
anual 

Banca Caixes 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

315.366 
363.929 
435.871 
466.622 
507.566 
577.125 
674.864 
788.433 
884.928 

1.055.653 
1.233.963 
1.444.511 
1.483.237 
1.558.757 
1.578.986 
1.573.748 
1.629.470 
1.735.559 

122.238 
140.928 
163.950 
177.596 
í 99.377 
228.487 
265.357 
319.555 
362.575 
418.218 
466.341 
509.854 
525.721 
553.020 
588.713 
570.743 
575.446 
590.878 

12,8 

16,3 

3,0 

5,0 

13,3 

15,1 

4,9 

1,7 
r 

Font: «Boletín Estadístico». Banco de España. 
Nota: Els dipósits de la banca constants, amb l'índex de 

preus a l'engrós. Els dipósits de les caixes constants, amb 
l'índex de preus al consuni. 
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El creixement anual mitjá que apareix a les colum-
nes (3) i (4) del quadre anterior sintetitza quatre etapes 
diferents del període deis anys 1962 al 1979. S'observa 
clarament que fins a l'any 1972 els creixements anuals 
superen el 12 %, corresponent a una etapa d'expansió 
continuada. A partir d'aquesta data, els indexs cauen ver-
ticalment: la influencia de la crisi económica és evident; 
a mes aquests indexs son indicadors de la capacitat d'es-
talvi de les empreses (en el cas de la banca) i de les eco-
nomies domestiques (en el cas de les caixes). El fort 
procés inflacionari deis darrers anys incideix en una re-
ducció de la capacitat d'estalvi de les economies domes
tiques. 

En el quadre 2.10. es visualitza l'evolució del nombre 
d'oficines de la banca i caixes, un deis factors explica-
tius de l'expansió d'ambdues institucions en la captació 
de passiu. 

QUADRE 2.10. 

Oficines del sistema creditiei. Banca privada i caixes 

Anys 
Banca Caixes 

privada confederades 
Caixa 
Postal 

Dades de creixement 
anual 

Banca Caixes 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

2.747 
2.775 
3.037 
3.421 
3.689 
3.875 
3.881 
4.090 
4.291 
4.437 
4.898 
5.437 
5.628 
7.582 
9.098 
10.210 
11.094 
12.238 

3.148 
3.150 
3.157 
3.424 
3.795 
4.194 
4.530 
4.804 
5.074 
5278 
5.489 
5.663 
6.098 
6363 
6.818 
7206 
7502 
7.807 

1.324 
1.334 
1.345 
1.354 
1.373 
1.369 
1380 
1398 
1.407 
1.443 
1.463 
1.479 
1.513 
1520 
1547 
1556 
1.575 
1579 

5,7 4,7 

14,3 4,1 

10,4 3,9 

Fonti «Boletín Estadístico». Banco de España. 
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Pot veure's com la situado inicial de l'any 1962 —ma
jor nombre d'oficines de caixes que de banca.;— s'inver-
teix al final del període considerát, és a dir, l'any 1979, 
amb 12.238 oficines de la banca, enfront de 9.386 de les 
caixes. 

Els índexs de creixement anual per períodes indi
quen que els anys 1971 a 1976 i els anys 1976 a 1979 son 
decisius per a produir-se aquest canvi. Durant els anys 
seixanta el creixement del nombre d'oficines d'unes i 
altres institucions és molt similar. A partir de l'any 1971 
els plans d'expansió bancária afavoreixen especialment 
la banca, mentre que les caixes mantenen el seu ritme 
normal. A partir de l'any 1977, amb la reforma, Fexpan-
sió del nombre d'oficines ja no té tantes limitacions 
legislatives i es basa en els recursos propis, capítol en 
el qual la banca avantatja les caixes; d'aquí que en 
l'últim període continuí una expansió major d'aquella 
sobre aqüestes. Cal també remarcar que l'expansió de 
les caixes confederades supera de molt la de la Caixa 
Postal. 

2.4. ESTRUCTURA DELS DIPÓSITS A CAIXES I 
BANCS 

No només interessa analitzar l'evolució de la quota 
de mercat de caixes i bañes en la captació de dipósits, 
sino també observar-ne la seva composició: les modali-
tats deis dipósits a bañes i caixes son diverses. Fona-
mentalment es componen de tres elements; els comptes 
corrents o dipósits a la vista, els comptes d'estalvis o 
llibretes d'estalvis a la vista i els dipósits a termini. En 
el cas de la banca es consideren també els bons de caixa 
com una modalitat mes de recursos aliens captats en el 
sector privat. Altres modalitats d'imposicions —especial
ment a les caixes— és l'anomenat estalvi vinculat, que 
en la nostra análisi inclourem en l'apartat de dipósits 
a termini. L'estructura deis dipósits de banca i caixes 
queda reflectida en els quadres 2.11 i 2.12. 
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QUADRE 2.11. 

Estructura deis dipdsits a les caixes d'estalvis. 1962-1979, 
Percentatges 

Anys 

Dipósits a la 
vista (c/c.) 

Dipósits d'estalvi 
uipuaiis» o. icnj i ini 

mes vinculat 

Anys 

Dipósits a la 
vista (c/c.) 

Dipósits d'estalvi 
Dipósits a termini 

mes vinculat 

Anys 

Dipósits a la 
vista (c/c.) 

Dipósits d'estalvi 
Dipósits a termini 

mes vinculat 

Font: «Boletín Esta* 

Estructura deis dipó, 
Ferio, 

Anys 

Dipósits a la 
vista (c/c.) 

Dipósits d'estalvi 
Dipósits a termini 

mes vinculat 
Bons de caixa 

1962 

9,7 
65,3 

24,3 

1968 

11,5 
65,0 

23,5 

1974 

12,4 
49,0 

38,6 

lis tico». 

QUAD: 

sits i bo 
de 1962-: 

1962 

47,97 
30,84 

21,19 

1963 

10,5 
66,0 

23,6 

1969 

12,6 
61,2 

26,2 

1975 

13,1 
48,1 

38,8 

1964 

Í U 
66,9 

21,9 

1970 

11,2 
53,7 

35,1 

1976 

13,2 
49,3 

37,5 

1965 

9,3 
69,0 

21,7 

1971 

11,8 
50,3 

37,9 

1977 

10,6 
52,0 

37,4 

1966 

9,6 
71,0 

19,4 

1972 

11,7 
51,5 

36,8 

1978 

14,1 
50,6 

35,3 

1967 

12,0 
69,7 

18,4 

1973 

12,5 
51,0 

36,4 

1979 

11,3 
51,8 

36,9 

Banco de España. 

RE 2.12. 

ns de caixa a la banca privada 
79. Percentatges 

1963 

48,78 
29,66 

21,16 
0,40 

1964 

48,03 
32,01 

19,05 
0,92 

1965 

47,16 
34,08 

17,18 
1,58 

1966 

46,18 
35,76 

16^0 
1,76 

1967 

45,73 
36,15 

16,25 
1,78 
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Anys 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Dipósits a la 
vista (c/c.) 

Dipósits d'estalvi 
Dipósits a termini 

mes vínculat 
Bons de caixa 

L _ 

Anys 
• a\ • 

Dipósits a la 
vista (c/c.) 

Dipósits d'estalvi 
Dipósits a termini 

mes vinculat 
Bons de caixa 

L 

43,17 
33,71 

21,30 
1,82 

1974 
1 

38,77 
21,48 

n 

36,09 
3,65 

41,71 
32,18 

23,97 
2,15 

1975 
\ 

38,66 
21,99 

34,96 
4,40 

J 

37,93 
28,44 

31,25 
2,38 

1976 

39,40 
21,88 

33,98 
4,66 

• 

39,19 
26,52 

32,32 
1,97 

1977 
-i 

L 

39,07 
21,00 

35,52 
4,41 

40,24 
26,12 

31,98 
1,66 

1978 

37,18 
20,02 

39,04 
3,77 

r 

L 

39,50 
23,52 

^ 

34,30 
2,68 

1979 
• 

33,44 
17,98 

45,50 
3,08 

• •. 

Font: «Boletín Estadístico». Banco de España. «Series His
tóricas. II Banca Privada» (fins a 1975). «Boletín Estadís

tico», gener 1980 (1976-79). 

r 

En els quadres que precedeixen poden observar-se 
dos aspectes essencials: í'un, relatiu a l'estructura bási
ca deis dipósits d'afribdues institucions que difereixen 
sensiblement; l'altre relatiu a revolüció de 1'estructura 
deis dipósits al llarg del període considerat, amb alguns 
aspectes coincidents i altres divergente. Respecte al 
primer punt, cal dir que la diferencia principal entre 
l'estructura de caixes i bañes se sitúa en els dipósits 

, . • 

a la vista o cómptes corrents. Mentre que a les caixes 
arriba a un máxim del 14 %, a la banca s'ha situat 
sempre per sobre del 33 % i ha arribat fins i tot a xifres 
próximes al 50 %. Aquí se sintetitzen les diferencies 
básiques en l'opératória i clientela de les institucions 
respectives: la banca dirigida al món empresarial, les 
caixes dirigides a les economies domestiques. Els dipó
sits d'estalvis (les llibretes) representen a les caixes el 
capítol mes important deis seus dipósits mentre que a 
la banca representen un capítol secundan —especial-
ment els últims anys. La tendencia coincident en 
ambdues institucions és que venen a representar un pier-
centatge decreixent al llarg deis anys (del 65,9 % al 
51,8 % a les caixes; del 30,8 % al 18 % a la banca). 
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Quant ais dipósits a termini les diferencies son menys 
acusades, representen en ambdós casos unes propor-
cions similars i una mateixa tendencia a créixer, mes 
acusada a la banca on acaben per ocupar el primer lloc 
quant a participado en el total. 

Els factors d'evolució en el període considerat son 
diversos: d'ordre legislatiu, és a dir, la regulado deis 
tipus d'interés en la remuneració deis dipósits, el tipus 
de clientela respectiva, la incidencia de la conjuntura 
económica, i finalment la capacitat de gestió de les ins-
titucions mateixes. En tot cas cal remarcar el major 
dinamisme de la banca en la transformado de l'estruo 
tura deis seus dipósits. L'estructura comparada de l'any 
1962 i l'any 1979 és ben diferent: els dipósits a la 
vista deixen d'ocupar la primera posició i son substi-
tuíts precisament pels dipósits a termini. Els dipósits 
d'estalvis després d'una primera etapa de creixement 
cauen en un procés de disminució progressiva. Hi ha 
evidentment un procés de substitució entre els dipósits 
d'estalvis i els de termini; aquests últims creixen en pro-
porció com a mesura de defensa contra el procés infla-
cionari, donada la major remuneració a termini. El 
mateix fenomen es produeix a les caixes on s'inverteixen 
les posicions respectives. Aleshores el procés de substi
tució és quasi bé perfecte, car els comptes corrents 
romanen bastant estables, tot i un lleuger creixement, 
fruit de l'intent de penetració de les caixes al món 
empresarial —especialment petita empresa. El dinamis
me de les caixes és mes reduít, pero també observa 
canvis importants: el principal, augment de les imposi-
cions a termini (del 24,3 % al 36,9 %) i també lleugera-
ment deis comptes corrents. 

En qualsevol cas, les estructures d'ambdües institu-
cions continúen essent diverses, tot i que s'observa una 
tendencia a l'equiparació que difícilment es produirá 
totalment a mitjá termini. Les diferencies d'estructura 
del passiu indiquen també una altra diferencia ja co
mentada, és a dir, el cost del passiu a les caixes és supe
rior que a la banca, especialment per la diferencia de 
pes relatiu deis comptes corrents, pero també podrá 
observar-se que la diferencia entre els anys 1962 i 1979 
s'ha reduít sensiblement. 
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QüADRE 2.13. 

Quota de mercat de la Caixa Postal i caixes confederades 
sobre el total de caixes. Percentatges 

1962 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
^ 

Caixa Postal 6,7 7,2 6,2 6,1 6,0 5,8 53 5,4 5,3 5,1 5,2 53 
Caixes confederades 93,3 92,8 93,8 93,9 94,0 94,2 94,5 94,6 94,7 94,9 94,8 94,7 
Font: «Boletín Estadístico». Banco de España. 

QUADRE 2.14. 

Dipdsits a les caixes d'estalvis per tipas de titülaritat. 
Percentatges 

Particulars i empreses 
Organismes públics 
EOC 

1962 

97,3 
2,7 

1965 

96,0 
3,9 
0,1 

1970 

95,6 
4,4 

1971 

95,3 
4,7 

1972 

96,1 
3,7 
02 

1973 

96,0 
4,0 

1974 

96,0 
4,0 

1975 
• 

95,7 
4,2 
0,1 

1976 

96,2 
3,6 
02 

1977 

96,0 
3,6 
0,4 

1978 

96,8 
3,1 
0,1 

1979 

96,5 
3,4 
0,1 

Font: «Boletín Estadístico». Banco de España. 



Finalmente considerant els dipósits de les caixes, 
aquests poden dividir-se segons dos conceptes mes: 
a) per quota de mercat de la Caixa Postal comparada 
amb la resta de caixes, és a dir, les caixes confederades; 
i b) el tipus de titulars deis dipósits que es divideixen 
en tres grans grups: particulars i empreses, organis-
mes públics i entitats oficiáis de crédit. Aquesta és la 
informació recollida en els quadres 2.13 i 2.14. 

Al llarg del període considerat, de l'any 1962 al 1979, 
s'observa, dones, una disminució considerable de la 
quota de mercat de la Caixa Postal, tot i que conserva 
durant la darrera década uns valors estables —entre el 
6 % i el 5 96. 

La situació al llarg d'aquest període és forca estable. 
El sector privat —particulars i empreses— representa 
percentatges entorn del 96 %, la resta prové d'organis-
mes públics. Les entitats oficiáis de crédit (EOC) repre
senten una quantitat prácticament insignificant. 

2.5. QUOTA DE MERCAT REGIONAL I 
CAIXES CATALANES 

Com hem observat en múltiples ocasions, la implan
tado de les caixes d'estalvis a Catalunya prové d'una 
llarga tradició. La qual tradició continua essent impor-
tant tot i que aquests darrers anys s'ha produit una 
major implantado de les caixes d'estalvis fora de Cata
lunya, de manera que llur pes és avui dia mes homo-
geni. 

En primer lloc convé remarcar la importancia de 
les caixes catalanes segons diversos conceptes i analit-
zar la quota de mercat que ocupen segons diversos 
punts de vista. Quant al pes deis dipósits captats per 
les caixes a Catalunya respecte al total espanyol, el 
quadre 2.15 ens indica l'evolució des de l'any 1962 fins 
al 1979. 
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QUADRE 2.15. 

Dipbsits a íes caixes d'estalvis confederades 
(milions de pessetes) 

r 

• 

1962 
1968 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

(1) 
Catalunya 

7.433 
119.781 
172.958 
212.068 
258.067 
312.018 
368.725 
446.737 
533.587 
629.976 
765.293 
904.666 

r 

(2) 
Espanya 

21.158 
381.067 
565.110 
706.453 
851,332 

1.042.929 
1.246.288 
1.536.777 
1.881.604 
2.191.257 
2.659.903 
3.156.250 

<D/<2) 
% 

35,1 
31,4 
30,6 
30,0 
30,3 
29,9 
29,6 
29,1 
28,4 
28,7 
28,8 
28,7 

Font: CECA. 

Hom pot observar la proporció decreixent deis dipo-
sits captats per les caixes a Catalunya. De l'any 1962 a 
l'any 1970 disminueixen en un 5 % i en els nou anys 
següents continua la mateixa tendencia pero de manera 
mes suau. Així i tot el pes de les caixes a Cata
lunya continua essent forga important. El procés des-
crit no és altra cosa que el resultat de la implantació 
de les caixes a la resta de l'Estat espanyol. L'any 1962 
Catalunya i el País Base representaven el 50 % deis 
dipósits captats del total. La captació de dipósits a la 
resta de les regions anava a carree quasi exclusivament 
de la banca, amb baixa proporció de les caixes. 

Quant a la distribució provincial, dins de Catalunya, 
d'aquests dipósits la proporció ocupada per Barcelona 
resta forga elevada. (Quadre 2.16). 

57 



QUADRE 2.16. 

Quota de mercat per províncies. Catalunya (%) 

Barcelona Girona Lleida Tarragona 

1962 
1968 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

80,4 
81,0 
81,4 
81,4 
81,7 
81,6 
81,5 
813 
81,2 
81,0 
813 
81,9 

83 
s¿ 
83 
8,1 
8,0 
8,0 
8,0 
8,1 
8,0 
8,0 
7,9 
7,6 

6^ 
5,4 
5,0 
5,0 
4,8 
4,7 
4,6 
4,6 
4,6 
4,7 
4,6 
4,3 

4,9 
5,3 
5,4 
53 
53 
5,7 
5,9 
6,0 
6 3 
6^ 
6,3 
63 

Els únics canvis significatius son el pes creixent de 
Tarragona, mentre que Girona i Lleida disminueixen en 
termes relatius. Evidentment el fenomen es deu a la 
concentració de la poblado i de la renda a l'área de Bar
celona i en els darrers anys al fet de convertir-se les 
comarques tarragonines en zona nova de desenvolupa-
ment económic de Catalunya. 

A nivell regional l'expansió de les caixes d'una forma 
mes homogénia en tot l'Estat espanyol queda reflectida 
en el quadre 2.17. 

QUADRE 2.17. 

Participado regional en els dipdsits 
de les caixes confederades (%) 

Catalunya 
País Base 
Andalusia 
País Valencia 
Resta 
TOTAL 
Total 2 primeres 
Total 4 primeres 
Madrid 

1962 

35,13 
11,92 
10,45 
8,30 

3430 
100 

47,05 
65,80 
3,50 

1967 

33,07 
12,38 
8,93 
8,06 

37,56 
100 

46,45 
62,44 
4,12 

1975 

29,86 
10,77 
8,97 
8,37 

41,03 
100 

40,63 
58,97 
7,85 

1977 

28,75 
10,86 
8,38 
8,66 

4335 
100 

39,61 
56,65 
8,05 

1979 

28,66 
10,52 
9,01 
8,53 

4338 
100 

3938 
56,72 
8,59 
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El pes de les quatre regions decreix efectivament al 
llarg del període deis anys 1962 al 1979, del 65'80 % al 
5672 %. Si tenim en compte que durant aquest període 
el desenvolupament económic i el moviment de la pobla-
ció accentua encara mes la concentració espaiosa de la 
població i la renda a nivell d'Espanya, el fenomen d'ex-
pansió de les caixes fora deis llocs d'implantació tradi
cional encara és mes significatiu. No ho mostren pas les 
xifres anteriors. Un cas especial és el de Madrid, on la 
implantado de les caixes era forga débil i on la seva 
participado proporcional en el total quasi s'ha triplicat 
i encara és d'esperar un augment mes importan?, ate-
nent el pes de Madrid en la població i renda espanyola. 

Un indicador del nivell de penetració de les caixes 
en el mercat financer a nivell regional és la quota de 
mercat que representen enfront de la banca, comparada 
amb la quota respectiva a nivell espanyol. Aquesta in
formado queda recollida en el quadre 2.18. 

QUADRE 2.18. 

'Participado deis dipósits de les caixes sobre total dipbsits 
(caixes+bañes) (%) 

País Base 
Aragó 
Catalunya 
Navarra 
Castella la Vella 
Galicia 
Balears 
Andalusia 
TOTAL General 

1970 

44,65 
43,43 
42,05 
41,51 
41,08 
38,93 
33,33 
32,73 
31,67 

1975 

41,40 
44,96 
40,68 
42,90 
40,80 
37,85 
39,12 
32,71 
31,65 

1977 

44,57 
53,36 
41,91 
45,67 
42,34 
36,30 
38,62 
33,73 
33,72 

La quota de mercat de les caixes al País Base-Na
varra i Catalunya, zones de forta participació a la renda 
i població espanyoles, se sitúa sempre per sobre del 
40%, mes o menys 10 punts per sobre de la mitjana 
estatal. És interessant destacar que quasi totes les 
regions se sitúen amb la seva quota de mercat respecte 
a la banca per sobre o molt propera a la mitjana esta-

•. i 
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tal —no només les regions indicades en el quadre. L'ex-
cepció notable és Castella la Nova, cosa que vol dir 
essencialment Madrid, 10,24 %, 12,67 %, 16,38 % en els 
anys indicats. A Madrid es concentra una part forca 
important deis dipósits del sistema financer, aix6 fa ' 
rebaixar notablement la quota de mercat de les caixes 
en el conjunt espanyol. 

Si descomptávem Castella la Nova (és a dir, a la 
práctica Madrid), les quotes de mercat de les caixes en 
el conjunt espanyol se situarien entorn del 38 %. Altres 
regions amb baixa penetració de les caixes son Astúries 
i Canáries. 

A Catalunya la participació s'estableix entorn del 
40 % de manera bastant constant des deis anys seixan-
ta; fins i tot hi ha un cert augment entre l'any 1964 i 
l'any 1971, per a decaure lleugerament després —coinci-
dint amb l'establiment de la banca industrial— i tornar
se a recuperar fruit de les mesures de liberalització en 
els tipus d'interés. A nivell provincial, a Barcelona, les 
caixes ocupen la quota de mercat mes baixa, situació 
lógica si es contempla la concentració de l'activitat eco
nómica (financera i industrial) a Tarea barcelonina. En 
la mesura que l'especialització de la banca tendeix cap 
al món empresarial és lógic esperar una superior parti
cipació de la banca a Barcelona, centre empresarial per 
exceHéncia. L'any 1975, per exemple, la quota de mercat 
de caixes i bañes a nivell provincial era la següent: 

Quota de mercat 

Caixes Bañes 

Barcelona 40,20 59,80 
Girona 47,47 52,53 
Lleida 42,66 57,34 
Tarragona 45,96 54,04 
TOTAL Catalunya 40,68 59,32 

En qualsevol cas, la importancia de les caixes cata
lanes és ben palesa si es té en compte el lloc que ocu
pen algunes d'elles en l'escala del sistema creditici, ben 
diferent de la banca amb seu a Catalunya tot i la recu-
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peració deis darrers vint anys. Per exemple, amb dades 
referides al 31 de desembre de l'any 1979, tres caixes 
catalanes —la Caixa de Pensions, la Caixa de Barcelona 
i la Caixa d'Estalvis de Catalunya— superaven peí vo
lum deis seus dipósits el primer banc amb seu a Cata
lunya. Entre el conjunt de les caixes, la de Pensions 
ocupava la primera posició, la de Barcelona la tercera, 
i la de Catalunya la sisena. Cal destacar que peí volum 
de dipósits, la Caixa de Pensions ocupava en el conjunt 
del sistema creditici la cinquena posició, només avan-
gada per Banesto, Central, Hispano-Americá i Bilbao, 
i superava altres importants bañes com Biscaia, Santan
der i Popular Espanyol. 

En el quadre 2.19 es resumeix la posició ocupada 
per les caixes de la Federació Catalano-b alear en el con
junt del sistema creditici, segons diversos conceptes. 

• _ • . 

QUADRE 2.19, 

Posició ocupada per les caixes de la 
Federació Catalano-b alear en el conjunt del sistema financer 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Caixa de Pensions 
Caixa de Barcelona 2 3 12 17,23 51,58 
Caixa d'Estalvis Catalunya 3 6 16 11,74 35,17 
Caixa d'Estalvis Penedés 4 16 43 4,22 12,65 
Caixa d'Estalvis Sabadell 5 19 47 3,77 11,30 
Caixa de Balears 6 25 56 3,37 10,08 
Caixa Prov. Tarragona 7 30 66 2,83 8,46 
Caixa d'Estalvis Manresa 8 34 78 2,33 6,97 
Caixa Prov. de Girona 9 36 80 2,29 6,87 
Caixa d'Estalvis Terrassa 10 39 84 2,21 6,61 
Caixa d'Est. Laietana-Mataró 11 40 85 2,12 6,33 
Caixa Comarcal de Manlleu 12 66 134 0,99 2,98 
Caixa de Pollenca 
TOTAL 

133,00 

0,30 
292,30 

(1) Posició ocupada entre les caixes de la Federació Catala-
no-balear segons volum de recursos aliens. 

(2) Posició entre el conjunt de caixes confederades segons 
igual cóncepte. 

(3) Posició ocupada en el conjunt del sistema creditici se
gons igual cóncepte. 

(4) °/oo deis recursos aliens del total del sistema creditici. 
(5) % deis recursos aliens del conjunt de les caixes. 
El total de caixes confederades es de 82; el total d'insti-

tucions financeres és de 200. 
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El fort grau de concentrado deis recursos captats 
per les caixes de la Federació Catalano-balear destaca 
especialment, és a dir, les tres primeres caixes de la 
federació concentren el 75 % del total de dipósits, men-
tre que a nivell d'Espanya, les tres primeres caixes 
espanyoles concentren el 26 % del total de dipósits de 
les caixes espanyoles. Peí que fa a la banca, els tres 
primers bañes concentren el 34 % deis recursos captats 
per la banca. 

La concentració de dipósits a la banca, en general, 
és mes elevat que a les caixes. Així per exemple, el 50 % 
deis dipósits bancaris están en poder de cinc bañes (Ba-
nesto, Central, Hispano-Americá, Bilbao i Biscaia); men-
tre que a les caixes confederades aquest 50 % queda 
cobert per nou entitats (Pensions de Catalunya, Provin
cial de Madrid, de Barcelona, Saragossa, Valencia, Cata
lunya, Alacant i Murcia, Bilbao i Biscaia). Aixó indica 
el carácter essencialment regional de les caixes enfront 
del carácter d'ámbit estatal deis principáis bañes. 

En el quadre 2.20, s'indica l'evolució de la quota de 
mercat de les caixes de la Federació Catalano-balear 
en l'ámbit respectiu. De les quinze caixes de la fede
ració, dues actúen en l'ámbit de Balears (Balears i 
Pollenga) i la resta, exceptuant la de Pensions i la de 
Catalunya, actúen en l'ámbit provincial; a Barcelona: 
la Caixa de Barcelona, la de Manlleu, Laietana-Mataró, 
Manresa, Sabadell, Terrassa i Penedés; a Girona: la 
Provincial de Girona; a Tarragona: la Provincial de Tar
ragona. La Caixa del Penedés actúa en tot l'ámbit de 
Catalunya exceptuant la provincia de Girona. Tenim, 
dones, caixes d'ámbit regional i la majoria d'ámbit pro
vincial o comarcal a la práctica. Cal dir pero que la re
forma de l'any 1977 permet l'expansió de les caixes a 
l'ámbit regional, superant l'anterior limitació legislativa 
que imposava en general només l'expansió provincial. 

El quadre 2.20. indica com la quota de mercat de les 
grans caixes de la federació ha anat disminuint en la 
darrera década, exceptuant el període deis anys 1978-
1980, grácies a les absorcions que slian fet. De tota 
manera les tres grans caixes continúen disposant del 
75 % del mercat total, partint d'una situació superior 
al 80 %. Cal destacar particularment la Caixa de Pen-
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sions que controla quasi el 50 % del mercat. El grau 
de concentració és forga elevat Del conjunt de la Fe-
deració Catalano-balear, els dipósits a les Ules repre-
sentaven el 7,3 % de la federació (el 31 de desembre 
de l'any 1979). El mercat balear es reparteix entre tres 
caixes: Pensions, Balear i Pollenga amb els següents 
percentatges respectius: 52%, 4 6 % , 2 % . 

QUADRE 2.20. 

Quota de mercat de les caixes de la 
Federació Catálano-balear 

Pensions 
Barcelona 
Catalunya 
Penedés 
Sabadell 
Balears 
Tarragona 
Manresa 
Girona 
Terrassa 
Laietana-Mataró 
Sagrada Familia 
Manlleu 
Lleida 
Pollenca 

3 primeres 
3 següents 
3 següents 
resta 

1970 

52,4 
20,5 
9,7 
2,1 
3,0 
2,3 
1,7 
1,7 
1,5 
1,6 
1,5 
1,1 
0,5 
0,3 
0,1 

82,6 
7,4 
5,5 
4,5 

1972 

50,4 
183 
11,3 
2,5 
3,4 
2,7 
1,9 
1,9 
1,7 
1,6 
1,6 
13 
0,6 
0,3 
0,1 

80,2 
8,6 
5,5 
5,7 

1974 

48,0 
16,8 
11,8 
3,3 
4,0 
3,0 
2,2 
2,2 
1,9 
1,8 
1,9 
1,8 
0,8 
0,4 
0,1 

76,6 
10,3 
6,3 
6,8 

1976 

44,8 
16,6 
12,0 
3,9 
4,0 
3,2 
2,7 
23 
2,2 
2,2 
2,1 
2,1 
1,0 
0,6 
0,1 

73,4 
11,1 
7,4 
8,1 

1978 

44,4 
16,2 
11,9 
4,2 
3,9 
3,6 
2,9 
2,4 
2,4 
2,2 
2,1 
2,1 
1,0 
0,6 
0,1 

72,5 
11,7 
7,7 
8,1 

1980 

46,0 
17,2 
11,9 
4,4 
3,7 
3,6 
3,1 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
O 
1,0 
O 
0,1 

75,1 
11,7 
7,7 
5,5 

1980: referit a octubre. 
(): La Caixa de la Sagrada Familia és absorbida l'any 1979 

per la Caixa de Barcelona. 
La Caixa de Lleida és absorbida per la Caixa de Pensions 
l'any 1979. 
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QUADRB 2.21. 

Estructura comparada deis dipósits de les caixes de la 
Federado Catalano-balear. Percentatges 

Federado c/c. 
Catalano Estalvi 
Balear Termini+vinculat 

Resta c/c. 
Caixes Estalvi 
Confederades Termini+vinculat 

Conjunt c/c. 
Caixes Estalvi 
Confederades Temúni+vinculat 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

8,5 
44,8 
46,7 

7,6 
54,4 
38,0 

7,9 
513 
40,6 

9,5 
44,1 
46,4 

8,4 
55,6 
36,0 

8,7 
52,2 
39,1 

9,6 
443 
47,1 

9,2 
553 
353 

9^ 
51,7 
39,0 

9,4 
41,8 
48,9 

9,1 
533 
37,6 

92 
49,9 
40,9 

9,8 
413 
48,7 

9,7 
52,6 
37,7 

9,7 
49,4 
40,9 

10,2 
423 
473 

10,2 
53,8 
36,0 

10,2 
50,6 
39,2 

113 
43,8 
44,9 

10,7 
54,6 
34,7 

10,9 
513 
37,6 

11,6 
443 
43,9 

11,0 
54.8 
34,2 

1U 
51,8 
37,0 

1U 
45,4 
43,4 

11,1 
54.0 
34,9 

11,1 
513 
37,4 



2.6. ESTRUCTURA DELS DIPÓSITS DE LES CAIXES 
CATALANES 

Des del punt de vista de l'estructura deis dipósits 
captats per les caixes de la Federació Catalano-balear 
comparada amb la resta de les caixes confederades, 
tenim la informado recollida en el quadre 2.21. 

Durant el període considerat hi ha una certa homo-
geneítat en la tendencia, exceptuant un petit creixement 
en la participació deis comptes corrents que se sitúen 
al final per sobre del 10 %. La diferencia mes impor-
tant entre l'estructura de la Federació Catalano-balear 
i la resta de les caixes confederades román en el major 
pes, en les primeres, de l'estalvi a termini, tot i seguint 
la tendencia comuna a una certa reducció en la seva 
participació de percentatge en el total. Aixó significa 
que el cost del passiu per a les caixes catalanes és su
perior al cost de remunerado a la resta de caixes. El 
major pes de l'estalvi a termini a Catalunya indica tam
bé una major capacitat d'estalvi estructural de les eco-
nomies domestiques catalanes, fruit del major nivell de 
renda. També la superior participació deis comptes cor
rents indica la major penetració en el món empresarial, 
concretament en la petita i mitjana empresa o comerc, 
tot i que les diferencies son poc significatives. 

Hi observem la mateixa característica essencial que 
a nivell d'Espanya: el pes decisiu deis comptes corrents 
a la banca enfront de la baixa proporció d'aquests a 
les caixes. Una vegada mes s'observa, tant en les caixes 
com en els bañes, la superior participació de les impo-
sicions a termini, fruit d'una major capacitat d'estalvi, 
Les tendéncies que s'apunten segons la informado an
terior son, per una part, el major dinamisme de la 
banca quant a l'estructura deis dipósits; les imposicions 
a la vista disminueixen enfront de les imposicions a ter
mini, que acaben ocupant la major proporció, i per 
altra part, la major estabilitat de l'estructura deis dipó
sits de les caixes, tot i un cert augment de les imposi
cions a la vista i de les imposicions a termini, que aug
menten entre els anys 1971 i 1975, per a tornar a dis
minuir entre els anys 1976 i 1979. 
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QUADRE 222. 

Estructura comparada deis dipbsits caixes i bañes 
a Catalunya. Percentatges 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Caixes 

Bañes 

Vista 
Estalvi 
Termini 

Vista 
Estalvi 
Termini 

8,0 
43,4 
48,6 

443 
233 
32,2 

8,9 
423 
48,8 

45,1 
22,1 
32,8 

8,9 
41,2 
49,9 

44,0 
19,4 
36,6 

8,9 
39,9 
51,2 

423 
17,9 
39,6 

9,2 
39,7 
51,1 

43,0 
193 
37,7 

9,7 
403 
49,8 

44,6 
19,8 
35,6 

1U 
42,2 
46,8 

43,8 
18,7 
373 

1M 
423 
46,0 

42,0 
17,7 
403 

11,0 
433 
453 

35,9 
15,9 
48,2 



La superior capacitat d'estalvi a Catalunya queda re-
flectida en el quadre 2.23., on s'observa l'evolució del 
saldo mitjá per impositor a Catalunya i Espanya. 

QUADRE 2.23. 

Saldo mitjá per impositor a les caixes 
(pessetes) 

1970 

Barcelona 36.565 
Girona 39.881 
Lleida 38,723 
Tarragona 25,107 

CATALUNYA 35.655 
ESPANYA 28,247 

Font: CECA. 

1972 

47.689 
51.009 
40.236 
32.870 

46.361 
36.801 

1974 

57.600 
63298 
49.552 
41.049 

56.254 
46.617 

confederades 

1976 

70.807 
81.148 
65.065 
52.898 

69.768 
60.986 

1978 

84.064 
97.445 
79.116 
66.346 

83.331 
74.745 

Efectivament, el saldo mitjá per impositor és supe
rior a Catalunya que a Espanya, essent aquesta xifra un 
indicador de la capacitat d'estalvi. STia de teñir en 
compte, pero, la duplicitat d'impositors a Catalunya. 
Particularmente a Catalunya el nombre de titulars im-
positors a les caixes supera la mateixa població cata
lana, la qual cosa indica que un mateix titular és impo
sitor en diverses modalitats. 

Malgrat aqüestes duplicitats, pot utilitzar-se aquesta 
informado com un indicador de la capacitat d'estalvi, 
sempre superior a Catalunya que a la resta d'Espanya. 
Quant al nombre d'impositors, el quadre 2.24. ens en 
dona l'evolució al llarg deis darrers anys. 

Nombre dfimpositors 

1970 

CATALUNYA (1) 4.852 
ESPANYA (2) 19.573 
(l)/(2) («/o) 24,8 

QUADRE 224. 

a les caixes confederades (milers) 

1972 

5.566 
22.843 
24,4 

1974 1976 1978 

6555 7.648 8.901 
26.729 30.872 35.047 
24,5 24,8 25,4 
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£1 nombre d'impositors a Catalunya se sitúa entorn 
del 25 % del total, proporció mes elevada que la rela
tiva a la poblado. Vol dir que a Catalunya, molts deis 
impositors son titulars de diverses lübretes o comptes 
corrents, és a dir, de diferents modalitats d'estalvi. Aixó 
ho prova el fet que l'any 1978 hi havia a Catalunya nou 
milions d'impositors, número superior a la poblado 
catalana del mateix any. 

2.7. L'EVOLUCIÓ DE LA XARXA D'OFÍCINES 

Els dos fets principáis que influeixen en la captado 
d'estalvis son un de carácter intern, és a dir, la política 
desenvolupada per les caixes mateixes en la promoció 
de l'estalvi, i l'altre de carácter extern, és a dir, la capa-
citat d'estalvi de les economies domestiques, capacitat 
que depén fonamentalment de la renda disponible. 

Quant al primer factor, l'aspecte básic de la política 
de promoció i captado de l'estalvi es concreta en rober
tura d'ofícines. La captació de passiu depén en gran 
part de la xarxa d'ofícines obertes. L'expansió de l'es
talvi recaptat depén en bona part de l'expansió de la 
xarxa d'ofícines. Val a dir, que aquesta expansió és 
regulada legalment i subjecta a determinades limita-
dons. En aquest punt cal assenyalar l'evolució de la 
legislado respecte a l'obertura d'ofícines. Aquesta evo-
lució es caracteritza per una major llibertat en la deci-
sió autónoma de les caixes respecte a llurs plans d'ex-
pansió. S'ha passat d'ima situado d'estricte control per 
part de l'administració en robertura de noves oficines, 
a una nova legislado mes flexible. Així per exemple, 
l'ordre del 24 de juny de l'any 1964 regulava robertura 
d'ofícines d'acord amb un pía anual aprovat peí Minis-
teri d'Hisenda, on es fixava el nombre máxim possible 
d'ofícines a establir de nou i les normes per a accedir 
cada caixa a les places disponibles. L'ámbit d'expansió 
normal de les caixes quedava reduit a la provincia on 
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radiques la seva central, i excepcionalment a altres pro-
víncies on ja hi haguessin establertes oficines de l'en-
titat. 

Els plans d'expansió de les caixes confederades eren 
elaborats anualment. L'últim fou el de Tany 1974. En
tre els anys 1966 i 1974 el nombre d'oficines creixia 
de 4.186 a 6.146, es a dir, a un ritme del 4,9 % anual. 
La normativa quedaría modificada en l'ordre del 7 
de febrer de Tany 1975, que establia l'obertura lliure 
d'oficines, limitada únicament per l'anomenada capaci-
tat d'expansió disponible de cada caixa. 

La capacitat d'expansió disponible es mesura segons 
el volum de recursos propis que superin el 5 % deis 
recursos aliens. Aquest sobrant necessari per a obrir 
noves oficines pot utilitzar-se segons una escala oficial 
on queda fixat el cost d'obertura per oficina, segons 
quantitat.de població on s'obri 1'oficina. 

Aquesta escala segons l'ordre de l'any 1975 era la 
següent: 

Poblacions Recursos propis 
(habitants) (milions de ptes.) 

> 400.000 100 
250.000 - 400.000 50 
100.000-250.000 30 
50.000-100.000 25 
25.000-50.000 20 
10.000- 25.000 16 
5.000- 10.000 8 
2.500 - 5.000 5 

< 2.500 3 

D'acord amb aquesta escala pot calcular-se el cost 
d'obertura per a cada oficina i per habitant, segons la 
quantitat de la població. Per a les poblacions menors a 
2.500 habitants (prenent com a mitjana 1.250 habitants) 
el cost fóra de 2.450 ptes. per oficina/habitant; mentre 
que per a les poblacions superiors a 400.000 habitants 
(prenent com a mitjana 750.000) el cost és de 133 ptes 
per oficina/habitant. És a dir, a les poblacions mes 
petites el cost d'obertura per habitant és proporcional-
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ment mes elevat i va disminuint amb l'augment de la 
població. Per altra banda, la normativa de l'any 1975 
mantenía les limitacions sobre rámbit provincial de les 
caixes, exceptúant els casos que una caixa ja tingues 
oficines en províncies distintes de la seva seu social. 
D'aquesta manera rámbit principal en qué es movia 
l'expansió de les caixes era el provincial i en alguns 
casos el nivell regional. En el cas de Catalunya, la Caixa 
de Pensions i la de Catalunya eren les úniques d'ámbit 
regional. 

La normativa de l'any 1979 (ordre del 20 de desembre 
de l'any 1979) continuava amb el mateix criteri d'ober-
tura Uiure d'oficines segons la capacitat d'expansió 
disponible. 
L'escala de valoració segons la quantitat de la població 
quedava de la següent manera: 

Poblacions 
(habitants) 

> 1.000.000 
500.000-1.000.000 
250.000- 500.000 
100.000- 250.000 
50.000- 100.000 
25.000 - 50.000 
10.000 - 25.000 
5.000- 10.000 
2.500 - 5500 

< 2.500 

Recursos propis ( 
(milions ptes.) 

180 
180 
60 
36 
30 
24 
18 
10 
6 
4 

Cost per 
)ficina/habits 

(pessetes) 

120 
160 
160 
206 
400 
640 

1.029 
1.333 
1.600 
3200 

Cal dir que 1'encariment nominal del cost d'obertura 
per ofícina/habitant, en realitat, si es té en compte el 
procés inflacionari entre els anys 1975 i 1979, representa 
un abaratiment real. La nova normativa facilita amb un 
cost inferior l'obertura d'oficines si es compara amb 
la norma de l'any 1975. De manera igual el cost per 
ofícina/habitant és inferior en les oficines de major 
població (de 3.200 ptes. a 120 ptes.). A part la modifi
cado en l'escala de valoració, l'ordre del mes de desem
bre de l'any 1979 introdueix altres novetats importants. 

Fonamentalment la substitució deis mercats d'ámbit 
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provincial per l'ámbit regional. A partir d'aquesta ordre 
totes les caixes teñen accés a l'obertura d'oficines en la 
nacionalitat o regió on teñen la seva seu central, inde-
pendentment de la situació anterior en qué només es 
tinguessin oficines a nivell provincial. A mes, es defi-
nien uns mercats complementar is. El primer d'aquests 
son les províncies on tradicionalment ja hi hagués una 
presencia important (mes de 50 oficines) encara que 
aquesta no pertanyi a la regió on radica la seu central. 
En el cas de les caixes catalanes, només hi ha la Caixa 
de Pensions que té com a ámbit complementari d'ex-
pansió el territori de les Balears. 

El segon mercat complementari es defineix a nivell 
de poblacions, permetent a les caixes que tinguin ober-
tes mes de tres oficines i menys de cinquanta en una 
provincia fora de la regió on resideix la seu central, 
continuar obrint lliurement oficines, pero només en 
aqüestes poblacions, no en tot l'ámbit provincial. Les 
caixes catalanes no es troben en aquesta situació. 

El tercer mercat complementari es refereix a les 
anomenades places financeres: Madrid, Barcelona, Va
lencia, Saragossa i Bilbao. Teñen accés a obrir-hi ofici
nes totes les caixes que superin un volum de recursos 
aliens superiors a 50.000 milions de ptes. El mes de 
desembre de l'any 1979 es trobaven en aquesta situació 
un total de nou caixes, de les quals tres caixes catala
nes (Pensions, Barcelona i Catalunya). Aquí també que-
dava establert un barem sobre el nombre máxim d'ofi
cines a obrir, segons el volum deis recursos aliens, tal 
com queda expressat en el quadre següent: 

Nombre total 
d'oficines a obrir Nombre máxim 

Volum de recursos a les places d'oficines a obrir 
aliens (milions ptes.) financeres a cada plaga 

Entre 50.000 i 100.000 4 2 
Entre 100.000 i 250.000 8 3 
Mes de 250.000 12 4 
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Aplicat aquest barem a les caixes catalanes es cons
tatará que la Caixa de Pensions pot obrir 12 oficines 
a les places financeres amb un máxim de 4 per plaga; 
la Caixa de Barcelona un total de 8 oficines amb un 
máxim de 3 per plaga; les mateixes quantitats s'apliquen 
a la Caixa de Catalunya. Per altra banda, la ciutat de 
Barcelona queda oberta a l'expansió de sis caixes no 
catalanes: Caja de Ahorros Vizcaína, Caja de Ahorros 
Provincia de Guipúzcoa, Caja de Ahorros Municipal de 
Vigo, Caja de Ahorros de Asturias i Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, que poden obrir un total 
de 26 oficines i un máxim d' l l oficines a Barcelona. 
D'acord amb aquesta nova normativa els mercats ais 
quals teñen accés les 11 caixes catalanes serien els in-
dicats en el quadre 2.25. 

QUADRE 225. 

Mercats de les caixes catalanes 
{Orare 20 de desembre de 1979) 

(n.° oficines) 
Mercat Mercat com- Mercat com- Mercat com-

Caixes regional plementari 1 plementari 2 plementari 3 

Pensions Catalunya Balears — 12 
Barcelona Catalunya — — 8 
Catalunya Catalunya — — 8 
La resta de 

caixes Catalunya — — — 

Per altra banda resulta que el mercat cátala queda 
en exclusiva per a les caixes catalanes en les províncies 
de Girona, Lleida i Tarragona, i prácticament exclusiu 
a la provincia de Barcelona, exceptuant la capital on 
teñen accés sis caixes no catalanes (amb un total d'l l 
oficines). La situació de partida sobre els mercats res-
pectius de les caixes catalanes queda reflectit en el qua
dre. 2.26. Aquí s'hi veu que, exceptuant la Caixa de Pen
sions i la de Catalunya, la resta teñen un mercat d'ám-
bit provincial. El canvi de normativa fará possible intrc* 
duir-se fins allá on no arríbaven. 
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L'establiment deis mercats regionals per les caixes 
d'estalvis evidentment correspon a la realitat del país 
i a la nova organització autonómica de l'Estat espanyol. 
Per altra banda, aquesta nova configuració deis mercats 
de les caixes d'estalvis n'accentuará la competencia dins 
1'ámbit regional i també la competencia amb la banca 
i afavorirá possiblement una elevació de llur quota 
de mercat en el sistema financer, car fins aquest mo-
ment mentre que la banca tenia possibilitats d'expansió 
a nivell de tot l'Estat, les caixes s'havien de conformar 
amb un ámbit mes reduit. 

En general s'ha de dir que la legislado ha estat mes 
favorable a l'expansió deis bañes que no de les caixes. 
Després de la Uarga etapa circunstancial bancária, l'any 
1964 s'inauguren els plans d'expansió bancária en qué 
s'estableixen les poblacions on poden obrir-se oficines 
i cada banc ho fa en funció de la seva capacitat d'ex
pansió, que es mesura segons el volum deis recursos 
totals. Després de l'any 1974, es modifiquen les normes 
d'expansió, segons un criteri de llibertat d'obertura d'o-
ficines a tot l'ámbit estatal en funció deis recursos 
propis. La diferencia fonamental ha estat, dones, que la 
banca s'ha consolidat en un mercat d'ámbit principal-
ment estatal, mentre les caixes ho feien en l'ámbit pro
vincial i excepcionalment regional. Aquesta diferencia 
explica en gran part el superior ritme d'expansió d'ofi-
cines bancáries, comparat amb el ritme de les caixes, 
fins al punt d'haver canviat la situació durant els dar-
rers anys. D'un major nombre d'oficines de caixes s'ha 
passat a la situació contraria. Així per exemple, l'any 
1966 hi havia 3.689 oficines bancáries a Espanya i un 
total de 4.186 oficines de caixes. La situació es capgira 
l'any 1975 i es passa a 7.582 oficines bancáries i 6.363 
oficines de caixes. 
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A nivell de Catalunya, l'evolució comparada del nom
bre d'oficines queda reflectida en el quadre 2.27. 

QüADRE 227. 
J 

Oficines de bañes i caixes confedéreteles 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
(1) TOTAL 

CATALUNYA 

(2) ESPANYA 
(l)/(2) (%) 

j 

j 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
(1) TOTAL 

CATALUNYA 

(2) ESPANYA 
(D/(2) (%) 

Banca Caixes 
1970 

456 
73 
58 
74 

661 

4.291 
15,4 

417 
78 
81 
96 

672 

5.128 
13,1 

Banca Caixes 
1977 

1.462 
272 
189 
199 

2.122 

10.210 
20,8 

918 
107 
97 

135 

1.257 

7.206 
17,4 

Banca Caixes 
1974 

705 574 
109 98 
83 97 
97 108 

994 877 

5.268 6.146 
17,7 14,3 

Banca Caixes 
1978 

1.585 1.016 
291 107 
203 97 
211 142 

2.290 1.362 

11.094 7.052 
20,6 18,2 

Banca Caixes 
1976 

1.315 
233 
164 
174 

1.886 

9.098 
20,7 

794 
105 
90 

125 

1.114 

6.818 
16,3 

Banca Caixes 
1979 

1.738 
336 
226 
224 

2.524 

12.238 
20,6 

1.128 
112 
102 
161 

1.503 

7.807 
19,3 

D'aquest quadre cal destacar el fet que ja des de 
l'any 1970 el nombre d'oficines bancaries és superior al 
d'oficines de les caixes a nivell de Catalunya. Aixó es 
deu a l'important pes de Barcelona com a plaga finan-
cera que implica una forta presencia bancária. També 
cal constatar la major expansió d'oficines a Catalunya 
tant de caixes com de bañes, de manera que els per-
centatges d'oficines de bañes a Catalunya passá del 
15,4% al 20,6%, i quant a les caixes del 13,1% al 
19,3 %. D'altra banda els increments mes forts es pro-
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dueixen en el període deis anys 1975 i 1976, és a dir, 
quan desapareixen els plans d'expansió i queden subs-
tituits per l'expansió lliure segons recursos propis. L'in-
crement de la banca és especialment espectacular. El 
resultat final és que comparativament amb el conjunt 
de l'Estat espanyol la presencia d'oficines bancáries a 
Catalunya és mes intensa, fet que s'explica peí pes finan-
cer de la plaga de Barcelona en un primer moment (fins 
a l'any 1974) i després per l'expansió bancária a la resta 
de províncies. Així entre els anys 1974 i 1976 el nombre 
d'oficines bancáries a Barcelona creix un 87 % i a la 
resta de Catalunya un 98 %. 

2.8. LA RENDA COM A FACTOR DE L'ESTALVI 

L'altre factor de la captació de l'estalvi es mesura 
peí nivell de renda. La distribució territorial de la renda 
condiciona, en general, la distribució territorial de l'es
talvi. L'análisi de l'evolució d'ambdues magnituds per-
met de comprovar aquesta afirmado i a mes la propen-
sió a l'estalvi és mes elevada amb nivells de renda mes 
elevats, és a dir, la proporció deis ingressos destináis 
a l'estalvi és mes gran a les zones de nivell de renda 
superior, fet que és especialment aplicable a l'ámbit de 
Catalunya. 

Des del punt de vista macroeconómic, les dades de 
la comptabilitat de l'Estat espanyol ens permeten seguir 
el comportament de l'estalvi en relació a la renda. El 
quadre 2.28 ens indica la proporció entre l'estalvi net 
i la renda neta disponible entre els anys 1970 i 1977. Pot 
veure's com aquesta proporció és creixent entre els 
anys 1970 i 1973 i després decreixent en els anys se-
güents (exceptuant el lleuger increment de l'any 1977). 

Aquest fet és conseqüéncia de la crisi iniciada l'any 
1973 que deteriora la capacitat de finangament del país. 
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QUADRE 228. 

I¿ estalvi i la renda 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

J 

A 

2.360,3 
2.682,0 
3.168,2 
3.859,4 
4.672,4 
5.470,4 
6.471,0 
8.122,6 

B 

401,3 
466,9 
572,5 
751,6 
7933 
849,3 
882,4 

1.131,8 

B 
— 100 
A 

17 
17,4 
18,1 
19,5 
17,5 
15,5 
13,6 
13,9 

A: Renda neta disponible a preus de mercat (mils de mi-
lions ptes. corrents). 

B: Estalvi net (ídem). 

QUADRE 2.29. 

Famílies i institucions sense fins de lucre 
(mils de mtlions ptes. corrents) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

A 

2224.730,8 
2.563.682,6 
3.026.668,3 
3.671.692,9 
4.510.448,7 
5.357.368,8 
6.425.330,1 
8.073.100,-

B 

225.186,9 
281.024,3 
334.695,4 
441.633,7 
485.840,3 
510.142,8 
530248,8 
634.100,-

B 
— 100 
A 

10,12 
10,96 
11,06 
12,03 
10,77 
9,52 
8,25 
7,82 

A: Total recursos. 
B: Estalvi net. 



QUADRE 230. 

Evolució relativa deis components de Vestalvi net 
. . ! • : • ••'! i I 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Estalvi net de les empreses 26,19 28,55 16,97 26,55 27,54 26,34 21,77 22,15 
Estalvi net de les adminis-

tracions publiques 17,69 11,25 14,56 14,62 11,23 13,59 18,13 21,82 
Estalvi net de les famílies 

i institucions privades sense 
fins de lucre 56,12 60,20 58,47 58,83 61,23 60,07 60,09 56.03 



Un deis components de l'estalvi total és l'estalvi de les 
famílies i institucions privades sense fins de lucre, junt 
amb l'estalvi de les empreses i l'estalvi de les adminis-
tracions publiques. A nivell de l'estalvi familiar la inci
dencia de la crisi és ben patent, tal com ho mostra el 
quadre 2.29, de manera que l'any 1977 la capacitat d'es-
talvi se situará per sota de l'any 1970. 

El deteriorament de la capacitat d'estalvi de les eco-
nomies domestiques queda també patent observant la 
composició de l'estalvi net en les tres components: es-
talvi net de les empreses, estalvi net de les administra-
cions publiques i estalvi net de les famílies i institu
cions privades sense fins de lucre. Aquesta informació 
queda retinguda en el quadre 2.30. 

Hi observem el pes creixent de l'estalvi familiar 
entre els anys 1970 i 1974 per a decréixer significativa-
ment en els anys següents. 

El decreixement de la capacitat d'estalvi es reflecteix 
en un fet que s'ha mencionat anteriorment: l'establi-
ment i fins i tot la recessió deis dipósits a les institu
cions financeres, si s'amida aquest en pessetes constants 
en el darrer període deis anys 1975-1979. Un estudi rea-
litzat per la Confederado Espanyola de Caixes d'Estal-
vis deis anys 1962 a 1976, analitzava l'evolució deis dipó
sits d'estalvi i termini de l'economia espanyola en rela-
ció a les variables de la renda nacional i el nivell in-
flacionari. L'equació explicativa resulta ser: 

D RN 
In = —2,6517 — 0,8340 ln IPC + 0,7854 ln + 0,1328 T 

IPC IPC 

R2 = 0,99828 D.W = 1,53 
On: D = dipósits d'estalvi i termini del sistema financer 

IPC = índex de preus de consum 
RN = renda nacional 

T = temps 

L'elevat coeficient de correlació indica que l'equació 
és plenament explicativa. D'aquesta pot destacar-se que 
el coeficient d'elasticitat deis dipósits reals (és a dir, en 
pessetes constants) respecte a l'increment de l'índex de 
preus de consum era de —0,8, la qual cosa indica el 
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manifest efecte negatiu de la inflado en la captado de 
l'estalvi. 

Fetes aqüestes precisions a nivell macroeconómic, 
interessa constatar tant a nivell de Catalunya com per 
al conjunt de l'Estat espanyol, la correspondencia entre 
els nivells d'estalvi i els nivells de renda. La informado 
relativa a l'any 1973, extreta de la comptabilitat provin
cial d'Espanya, peí que fa a Catalunya, queda expres-
sada en les següents dades: 

% renda %dij>ósits 
disponible a caixes B/A 

(A) (B) 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
CATALUNYA 

14,88 
1,41 
1,11 
1,38 

18,79 

24,97 
2,45 
1,45 
1.75 

30,62 

1,68 
1,73 
1,30 
1,27 
1,63 

Les dades anteriors slian de prendre com a indica
dores no pas com a relació precisa. En qualsevol cas, 
s'observa que el percentatge de dipósits és sempre su
perior al percentatge de la renda disponible, Aquest fet 
indica dos factors diferents: un que ens interessa des
tacar és la major propensió a l'estalvi a les províncies 
de major nivell de renda com s'esdevé a Catalunya que 
infla en certa manera la relació entre la variable B i A; 
l'exemple contrari el trobem a la provincia de Madrid 
que acumula el 15,30 % de la renda disponible i tan sois 
el 5,42 % deis dipósits a caixes, amb una relació per 
tant, de 0,35 %, fet que s'explica per la superior pe
netrado de la banca a Madrid. 

Si es pren el total deis dipósits a caixes i bañes en 
comptes deis dipósits només a caixes, la relació entre 
dipósits i renda disponible ve expressada en el qua-
dre 2.31. 

Segons aqüestes dades, Barcelona i Girona se sitúen 
per sobre de la mitjana general i les altres dues provín
cies per sota. Madrid, en aquest cas amb una partici-

80 



pació sobre la renda disponible del 15,30 %, acumula 
el 22,71 % deis dipósits amb una relació de 1'1,48 supe
rior a Barcelona, fruit del valuós paper de la banca en 
aquesta plaga financera. 

Evidentment, el total de dipósits a caixes i bañes no 
depén exclusivament de la capacitat d'estalvi de les 
economies domestiques i estalvi de les societats i em-
preses. En el quadre 2.32 es pot veure la contribució 
de les províncies catalanes a cadascun d'aquests capí-
tols, segons la comptabilitat provincial de l'any 1973. 

QUADRE 231. 

Renda disponible provincial i dipósits a caixes i bañes 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
CATALUNYA 

Participació 
relativa (A) 

en renda 
disponible 

( % ) 

14,88 
1,41 
U l 
1,38 

18,79 

Participació 
relativa (B) 

en total 
dipósits 

19,98 
1,50 
0,96 
1,25 

28,69 

B/A 

134 
1,06 
0,86 
0,91 
1,26 

La darrera columna del quadre indica que la relació 
estalvi/renda a Catalunya és mes elevada que en el con-
junt d'Espanya, exceptuant la provincia de Lleida, que 
té quantitativament un pes menor en l'estalvi de socie
tats i empreses. Aquesta mateixa situació pot comparar
se amb les respectives províncies entre dipósits de les 
institucions financeres i la renda disponible provincial, 
informació que queda consignada en el quadre 2.33. Pot 
veure's com les quatre províncies, peí que fa ais dipó
sits a caixes, ocupen una proporció superior a la mitja-
na espanyola. Peí que fa al total de dipósits (és a dir, 
caixes mes bañes) les províncies de Barcelona i Girona 
se sitúen per sobre de la mitjana i les de Lleida i Tarra
gona per sota, pero molt próximes. 
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QUADRE 232. 

L'estalvi institucional i la renda (percentatges) 

Estalvi Estalvi Total Estalvi 
economies societats estalvi administ. Estalvi Estalvi 

domestiques i empreses privat publiques total total/renda 

Barcelona 14,69 19,14 16,17 37,21 21,09 2738 
Girona 1,72 1,54 1,66 1,73 1,68 23,02 
Lleida 1,33 0,84 1,17 0,70 1,06 18,45 
Tarragona 1,61 1,55 1,60 1,54 1,58 22,12 
CATALUNYA 1935 23,06 2039 41,18 25,41 26,12 
ESPANTA 100 100 100 100 100 2034 



QUADRE 2.33. 

Dipdsits i renda disponible 

Dipósits totals 
Dipósits a caixes (caixes H-bancs) 
/renda disponible /renda disponible 

( % ) ( % ) 

Barcelona 8,80 26,50 
Girona 8,86 21,07 
Lleida 6,35 17,04 
Tarragona 7,55 17,93 
Espanya 5,48 19,74 

Finalment pot considerar-se també una altra forma 
de relació entre dipósits a caixes i la renda, fixant-se 
concretament en el percentatge d'augment deis saldos 
d'estalvi a les caixes confederades, en relació ais ingres-
sos provincials. Aquesta informació es mostra en el 
quadre 2.34 ressenyant els anys 1962, 1967 i 1975. 

r 

QUADRE 2.34. 
+ 

Percentatge d'increment de saldos drestalvi u les caixes 
confederades sobre Vingrés provincial o regional 

1962 1967 1975 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Catalunya 
Espanya 

5,48 
5,86 
5,21 
4,26 
5,40 
3,00 

4,91 
4,96 
3,89 
3,24 
4,42 
3,41 

7,41 
8,19 
7,00 
6,93 
7,42 
5,32 

Poden observar-se les proporcions mes elevades a 
les quatre províncies catalanes durant els tres anys indi-
cats. La proporció, també creixent per a Espanya, de 
Tincrement de Festalvi respecte Tingres, indica la situa
d o general en qué el major nivell de renda implica una 
major proporció d'estalvi. De tota manera aquesta regla 
ja no es compleix si prenem les dades de l'any 1977. Ca
talunya obté un percentatge del 6,64 % i Espanya del 
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4,9 %\ ambdós inferiors a l'any 1975, fet indicatiu del 
deteriorament de la capacitat d'estalvi de les economies 
domestiques a partid de l'any 1974. 

2.9. ELS RECURSOS PROPIS I L'OBRA 
BENÉFICO-SOCIAL 

Els recursos propis comprenen básicament el fons 
de dotació inicial (el que se'n diria capital a la banca), 
les reserves acumulades a través de l'excedent de cada 
exercici i les dotacions per a l'obra benéfico-social son 
una altra de les partides del passiu de les caixes d'es-
talvis. 

Ja s'ha dit que la funció i activitat de les caixes d'es
talvi han tingut históricament un carácter i una conside-
ració eminentment benéfiques, tot i que la transforma
d o real les ha convertides en entitats de tipus financer. 

La considerado, pero, de les caixes d'estalvis com a 
entitats sense finalitats de lucre, s'ha expressat a nivell 
jurídic en l'obligació de destinar els beneñcis a l'obra 
benéfico-social, atribuida la part corresponent a reser
ves, ja siguin estatutáries o obligatóries. Tot i que en 
termes absoluts, els fons dedicats a obra benéfico-social 
representen un volum important, en termes relatius 
respecte al conjunt d'activitats de les caixes d'estalvis 
representen proporcions molt petites peí que fa al total 
deis fons que gestionen. 

Des del punt de vista legislatiu, els articles 43 i 44 
de l'estatut de l'any 1933 regulaven el destí deis exce-
dents a l'obra benéfico-social. Mes recentment, el decret 
del 3 de juliol de l'any 1975 era el que regulava aquesta 
distribució. El criteri de distribució depén essencial-
ment de l'anomenat coeficient de garantía. El coeficient 
de garantía és la proporció entre recursos propis i re
cursos d'altri. L'excedent líquid de I'exercici (és a dir, 
deduint la previsió d'impostos i les operacions de sane-

jament) dependent d'aquesta proporció es destinaría, en 
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mes gran ornes petita proporció a reserves obligatóries 
i la restant quantitat a dotació per a l'obra benéfico-
social, amb el criteri general que a menys coeficient 
de garantía, correspon major proporció de l'excedent 
destinat a reserves tal com indica l'escala següent: 

Coeficient de garantía Percentatge de l'excedent 
a l'últim día de l'exercici destinat a reserves obligatóries 

Menys del 3 % 75 % 
Entre 3 i 4,99 % Del 50 al 75 % 
Entre 5 i 7,99 % Del 35 al 75 % 
Mes del 8 % Del 25 al 50 % 

El total de reserves —obligatóries i voluntarles— no 
podrá excedir el máxim percentatge respectiu de l'escala 
anterior. La part restant no aplicada a reserves hauria 
d'aplicar-se obligatóriament a les obres benéfico-socials. 
La reglamentació de l'any 1975, derogant els arricies 43 
i 44 de l'estatut de l'any 1933, tenia com a intenció im
pedir la descapitalització de les caixes, car en l'anterior 
normativa el percentatge máxim per a aplicar a reserves 
era del 50 %. En l'escala actual, el percentatge máxim 
permés s'eleva al 75 %, pero tampoc sembla que aques
ta normativa impedeixi la descapitalització tal com s'ob-
serva en el quadre 2.35 on s'indica l'evolució del coefi
cient de garantía de les caixes d'estalvis espanyoles. Pot 
observar-se que al comencament —any 1962— el coefi
cient se sitúa poc per sobre del 3 % i creix lentament 
fins a l'any 1974 per a situar-se entorn del 5 %. Aquest 
creixement no és afavorit per la normativa oficial, sino 
essencialment peí rápid creixement deis dipósits que 
permet en aquest període un volum de beneficis consi
derable que repercuteixen en Televació deis recursos 
propis, tot i que la legislació vigent aleshores no perme-
tés d'aplicar mes que el 50 % a reserves. 

En canvi, l'eritrada en vigencia de la normativa de 
l'any 1975, que hauria d'elevar teóricament el coeficient 
de garantía, no impedeix la seva caíguda a partir de 
l'any 1975, lleugera pero sostinguda. Aquest fet té l'ori-
gen en el procés inflacionari desencadenat des d'aques-
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tes dates i que ha frenat el creixement real deis recur
sos de les caixes. Les despeses de manteniment de l'obra 
social creixen mentrestant desmesuradamente implicant 
un procés de reducció del marge de beneficis en relació 
al ritme de creixement deis recursos aliens. 

QUADRE 2.35. 

Coeficient de garantía de les caixes espanyoles (%) 

1962 

3,04 

1968 

4,89 

1974 

535 

1963 

3,03 

1969 

4,77 

1975 

5,14 

1964 

3,42 

1970 

4,61 

1976 

5,04 

1965 

3,88 

1971 

4,49 

1977 

4,95 

1966 

4,70 

1972 

4,84 

1978 

5,82 

1967 

5,63 

1973 

5,21 

1979 

7,58 

Font: «Boletín estadístico». Banco de España. Elaborado 
propia. 

Els recursos propis des del punt de vista d'identitat 
comptable serán: 

Recursos propis = Recursos propis any anterior + 
Excedent net — Despeses mante
niment obra propia — Obra en 
coHaboració — Amortitzacions 
obra benéfico-social. 

Evidentment si l'excedent net disminueix i les des
peses de manteniment s'eleven, el resultat és una dis-
minució del ritme d'increment deis recursos propis. S'ha 
de dir que el problema de la descapitalització prové 
també en part de relevada proporció de les dotacions 
de l'obra benéfico-social en obra propia (entorn del 
75 %), determinant unes elevades despeses de manteni
ment, especialment en un període de fort procés infla-
cionari. 

D'acord amb aquesta impressió, un estudi realitzat 

per la Confederado de Caixes d'Estalvi («Coyuntura 
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Económica» n.° 15, 16; de l'any 1978) elaborava per al 
període deis anys 1978 a 1985 el descens del coeficient 
de garantía fruit del procés de descapitalització. La pre-
visió queda recollida en el quadre 2.36. 

QUADRE 2.36. 

'Previsto del coeficient de garanda 1978-1985 

Increment 
Recursos Excedent Coeficient recursos propis 

aliens brut garantía /recursos aliens 
(en milions de ptes.) (%) (%) 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

2.711.751 
3.210.893 
3.789.270 
4.463.541 
5.251.717 
6.174.079 
7.253.929 
8.518.302 

28.879,2 
33.999,3 
39.377,2 
44.867,4 
50.250,7 
55.282,9 
59.482,8 
62.196,3 

4,94 
4,81 
4,70 
4,59 
4,47 
4,33 
4,17 
3,97 

4,09 
4,09 
3,99 
3,80 
3,55 
3,23 
2,84 

Font: «Coyuntura económica» n.° 15/16, Madrid 1978. 

Les dues primeres columnes indiquen la proporció 
decreixent de l'excedent sobre els recursos aliens, que 
passa del 1,06 % l'any 1978 al 0,73 % l'any 1985, la qual 
cosa es manifesta en l'última columna del quadre, és a 
dir, la tendencia decreixent en rincrement deis recursos 
propis sobre l'increment deis recursos aliens. Per altra 
banda, un procés de descapitalització produiria a ter-
mini mitjá una reducció de les dotacions a obra social. 

Fins la reforma de l'any 1977, l'obra social és dividi
da en tres apartáis: l'anomenada obra propia, l'obra de 
collaboració i l'obra aliena o subvencions directes a 
altres institucions externes a les caixes. La reforma de 
l'any 1977 tendeix a eliminar aquest tercer aspecte i a 
potenciar l'obra en collaboració, coincidint amb l'interés 
de les caixes a reduir l'obra propia, donat l'increment 
de les despeses de manteniment. 

Aquests criteris queden reafirmats en l'ordre del 19 
de juny de l'any 1979, on l'obra benéfico-social es clas-
sifica en obra propia i obra en collaboració, deixant a 
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cada caixa la llibertat per a utilitzar un o altre meca-
nisme, pero amb l'obligació d'atendre preferentment les 
obres própies ja iniciades. Per altra banda, les ajudes 
a obres benéfiques alienes es consideren com un capí
tol a extingir o a transformar en obra en coHaboració. 
L'administració ha regulat per a l'any 1981, d'acord amb 
aquest críteri, l'obra social: tendencia a extingir l'obra 
aliena, que no es confongui amb l'obra en coHaboració, 
i que les ajudes que s'atorguin en aquest capítol no 
excedeixin la quantitat de l'any anterior, ni superin el 
10 % del pressupost en obra social propia. 

Aquesta normativa limita la tendencia de les caixes 
a reduir les assignacions a obra propia per a evitar l'in-
crement de les despeses de manteniment. 

Des del punt de vista legislatiu cal citar també la llei 
de pressupostos de l'any 1979, que incloia una norma
tiva per a la revaloració de certs actius, concreta-
ment de la immobilitat material, revaloració que slia 
tradu'ít en un important increment deis propis recur
sos i en la recuperació del coeficient de garantía. Així 
per exemple, els recursos propis del conjunt de les caixes 
espanyoles creixia des de l'any 1978 al 1979 de la xifra 
de 168.529 milions de pessetes a 260.822 milions de pes-
setes, tot i que l'any 1978 sliavia aplicat una important 
revaloració que es manifesta en 1'increment del coefi
cient de garantía d'aquest any. 

D'aquesta manera, el coeficient de garantía se sitúa 
l'any 1978 a 5,82%, i l'any 1979 a 7,58 %P frenant la 
tendencia anterior, pero no com a fruit de 1'increment 
deis excedents sino de l'operació merament comptable 
de revalorar els actius, tal com ho permetia de ma
nera extraordinaria la llei de pressupost. 

En el conjunt de recursos propis els fons subjectes 
a l'obra benéfico-social representen un percentatge pe-
tit, tal com pot veure's en el quadre 2.37, on s'observa 
l'evolució deis recursos propis de les caixes amb seu a 
Catalunya en els darrers anys. 

Els fons destináis a obra social representen efectiva-
ment una part minoritaria deis recursos propis. Els 
anys 1974 a 1977 representen respectivament el 32,1 %, 
32,6 %, 31,2 % i 35,6 %, mentre que els darrers anys 
disminueixen a 24,3 % i 10,1 %, fruit de la revalora-
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ció deis actius immobilitzats. Per altra banda és im
portan! de destacar la composició entre les partides de 
l'obra social (l'obra propia, l'obra en collaboració i el 
fons de previsió). És de destacar la tendencia a esta
bilizar l'obra propia i a incrementar les aplicacions 
a Tobra aliena (fons de previsió), que son durant l'any 
1978 la partida mes important. La distribució de les 
tres partides en el conjunt de l'obra social queda reflec-
tida en el quadre 2.38. 

Com s'ha dit anteriorment, el congelament de Tobra 
propia i el traspás deis recursos a obra aliena responen 
a Tinterés de les caixes a vencer la tendencia a l'expan-
sió de les despeses de manteniment de l'obra propia. 
Durant l'any 1979, responent a la legislado recent, s'ha 
de reduir drásticament aquesta assignació i concentrar
la en les dues partides restants —obra propia i obra en 
collaboració. Peí que fa ais increments deis recursos 
aplicats a obra social en aquest període, considerada la 
taxa anual mitjana d'increment en el període deis anys 
1974 al 1979, son del 9,7 %, mentre que els recursos 
aliens creixent a un ritme mitjá del 20,2 %, és a dir, mes 
del doble. La tendencia actual es caracteritza per una 
reducció relativa de l'obra social en el conjunt de les 
activitats de les caixes. Concretament de l'any 1978 al 
1979 els fons aplicats a obra social es reduíen en un 
30%. 

QUADRE 2.37. 

Estructura deis recursos propis de íes caixes amb seu 
a Catalunya (milers de pessetes) 

1974 1975 

1. RECURSOS PROPIS 19.182.183 12.809.872 
Fons de dotació i 

reserves 12.790.215 (66,7%) 15.269.670 (67,2%) 
Aplicació OBS 

propia 2.112.266 (11,0%) 2.269.670 (10,0%) 
Fons per a OBS 3.514.333 (18,3%) 4.221.414 (18,5%) 
Fons previsió, 

assist. 720.520 (3,8%) 943.033 (4,1%) 
A Altres 44.849 (0,2%) 56.932 (0,2%) 
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1976 1977 

1. RECURSOS PROPIS 
Fons de dotació i 

reserves 
Aplicació OBS 

propia 
Fons per a OBS 
Fons previsió, 

assist. 
Altres 

1. RECURSOS PROPIS 
Fons de dotació i 

reserves 
Aplicació OBS 

propia 
Fons per a OBS 
Fons previsió, 

assist. 
Altres 

27.531.099 

18.859.262 (68,5%) 

3.200.511 (11,6%) 
4.057.705 (14,7%) 

1.341.330 (4,9%) 
72291 (03%) 

1978 

59.416.437 

44.024.401 (74,1%) 
+ 

3.869.860 (6,5%) 
4.484.951 (7,5%) 

6.112.651 (10,3%) 
924.575 (1,6%) 

33.079.048 

20.717.166 (62,6%) 

3.610.391 (10,9%) 
4.170.165 (12,6%) 

3.987.131 (12,1%) 
594.195 (1,8%) 

1979 

100.069.980 

89.788.845 (89,7%) 
^̂  "̂  r 

4.303.212 (4,3%) 
5.066.257 (5,1%) 

' ' r 

666.240 (0,7%) 
245.426 (0,2%) 

Font: «Boletín de estadística y coyuntura», Cámara de Co
mercio, Industria y Navegación de Barcelona. 

QUADRE 2.38. 

Estructura de Vobra social de tes caixes catatanes 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Aplicació OBS 
propia 

Fons per a OBS 
Fons de previsió 

i assisténcia 

33,2% 
553% 

30,7% 
56,7% 

37,2% 30,6% 26,7% 42,6% 
47,1% 35,4% 30,9% 50,5% 

113% 12,6% 15,7% 34,0% 42,4% 6,9% 

nt: «Boletín de estadística y coyuntura», Cámara de 
mercio, Industria y Navegación. Elaborado propia. 

Peí que fa al coeficient de garantia de les caixes 
amb seu a Catalunya, el quadre 2.39 ens mostra l'evo-
lució comparada amb el conjunt de les caixes espa-
nyoles. 
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QUADRE 239. 
r 

Coeficient de garantía de les caixes catalanes i espanyoles 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Caixes catalanes 4,97 4,88 4,94 4,94 7,30 10,34 
Caixes espanyoles 5,35 5.14 5,04 4,95 5,82 7,58 

Font: Elaborado propia. 

Les tendéncies d'ambdós coeficients de garantía son 
paral-leles, amb la particularitat que les revaloracions 
de l'any 1978 i 1979 afecten especialment les caixes ca
talanes produint un increment superior del coeficient 
de garantia. 

Des del punt de vista de les finalitats a qué s'ha de 
dirigir 1'obra benéfico-social, el decret del 27 d'agost 
de l'any 1977 fixava la sanitat pública, la investigado, 
l'ensenyament i cultura i els servéis d'assisténcia social. 
En el quadre 2.40, es mostra l'estructura de l'obra bené
fico-social propia en els anys 1960 i 1968 per al conjunt 
de les caixes espanyoles. 

En qualsevol deis anys consideráis, la sanitat, 1'en
senyament i cultura i Tassisténcia social concentren 
mes del 80 % del total de l'obra propia. En el quadre 
2.41 es pot observar també la distribució per finalitats 
de l'obra social de la Caixa de Pensions, forga repre
sentativa de les activitats benéfico-socials de les caixes 
catalanes. 

QUADRE 2.40. 

Estructura de l'obra benéfico-social propia 

Sanitat 
Ensenyament i cultura 
Assisténcia social 
Vivenda i urbanisme 
Activitats econc-miques 
Previsió empleats i diverses 

1960 

16,7 
45,9 
22,6 
0,7 
6,0 
8,1 

( % ) 

1968 

20,0 
39,2 
21,9 
0,3 

11,2 
7,4 
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QUADRE 2.41. 

Estructura de Vóbra social de la Caixa de Pensions {%) 

1979 1980 

Cultural 
Sanitaria 
Minusválids 
Vellesa 
Infantil 
Agrícola 
Altres 

Font: Memoria de la Caixa de Pensions 

29,2 
25,1 
10,2 
8,4 

11.7 
U 

14,2 

35,0 
24,5 
11,0 
9,6 

11,8 
1,9 
6,2 

També aquí, els capítols de cultura, sanitat i assis-
téncia social (minusválids, vellesa) ocupen entorn del 
75 % del total. 

Si bé en termes relatius l'obra benéfico-social de 
• # 

les caixes ocupa una part petita de la seva activitat, 
fins i tot una part decreixent, no és menys cert que en 
termes absoluts representa un fons important en el 
conjunt de les activitats publiques. Per exemple, els 
10.000 milions aplicats per les caixes catalanes durant 
l'any 1979 representen evidentment una quantitat supe
rior en molts casos al pressupost de determinats orga-
nismes de carácter públic. En discutir la reforma de 
l'any 1977 i les pautes d'intervenció deis poders públics 
catalans en l'orientació d'aquest fons, tornarem sobre 
el tema. 
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CAPÍTOL III 

ANALISI I EVOLUCIÓ DE L'ACTIU DE 
LES CAIXES D'ESTALVIS 





3.1. ESTRUCTURA DE L'ACTIU A CAIXES I BANCS 

Una vegada estudiada la dinámica del passiu, espe-
cialment la captado de recursos aliens, ens interesa ana-
litzar la dinámica de l'actiu de les caixes, és a dir, els 
tipus d'activitats que fan rendibilitzar aquests fons 
captats. Aixo és el que queda reflectit a Festructura de 
l'actiu de les caixes. Com a referencia mes immediata, 
tenim en el quadre 3.1 Factiu del conjunt de les caixes 
referit al 31 de desembre de l'any 1979. 

La classificació recopilada en el quadre anterior és 
la que figura al «Boletín Estadístico» del Banc d'Espa-
nya, referint-se a una classificació funcional i per des-
tinataris de les operacions actives. També pot conside-
rar-se la classificació de Factiu en relació a la regulació 
legal, concretament amb relació ais coeficients legáis 
existents, que regulen les operacions actives de les caixes 
i fan que els actius es distribueixin entre lliures i obli-
gatoris o computables. Ja tindrem ocasió de tornar a 
parlar d'aquesta classificació. Respecte a Fanterior, qua-
tre grans apartáis constitueixen Factiu: caixa i bañes, 
que representa la tresoreria de les caixes, ja sigui direc-
tament en efectiu o en dipósits a la banca i al Banc 
d'Espanya o al crédit disponible en aqüestes entitats; 
son els actius prácticament líquids; el sector públie, 
que es refereix ais valors emesos per Fadministració 
central o altres entitats publiques en mans de les caixes, 
i els crédits concedits a organismes públics, valors i cré-
dits remunerats en general amb tipus d'interés per sota 
deis de rnercat, amb baix rendiment; la gran majoria 
d'aquests valors i crédits son actius computables dins 
els coeficients legáis vigents i comprenen des de les 
obligacions de FINÍ, fins a les cédules per a inversions 
destinades al crédit oficial; la liquidesa d'aquests actius 
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QUADRE 3.1. 

Actiu de les caixes él 31 de desembre de Vany 1979 
(milions de pessetes) 

CAIXA I BANCS 551.898 

Efectiu en caixa 56.420 
Banc d'Espanya. Dipósits 205222 
Banc d'Espanya. Disponible en 

comptes de crédit 22.392 
Banca. Dipósits 267.859 
Banca. Altres disponibles en 

comptes de crédit 5 
Entitats oficiáis de crédit. Dipósits 

SECTOR PÚBLIC 396245 

Bons del Tresor 
Fons públic 
Crédit a corporacions locáis 

i organismes públics 
Crédit a entitats oficiáis de crédit 

SECTOR PRIVAT 

Crédit a particulars i empreses 
Efectes 
Polis ses 

Valors industriáis 

ACTIU REAL 

TOTAL ACTIU 

2.508.618 

263.534 

3.720295 

27.070 
343.493 

12.591 
13.091 

1.650.082 
37.749 

1.612333 
858.536 

Font: «Boletín estadístico». Banco de España. 

acostuma a ser ben petita si s'exclouen alguns fons pig-
noratius al Banc d'Espanya; el sector privat, que cons-
titueix el conjunt d'operacions actives amb particulars i 
empreses, comprenent-hi l'apartat deis crédits i l'apartat 
deis valors (accions i obligacions) en mans de les caixes; 
el crédit es subdivídeix en efectes, és a dir, l'activitat 
del descompte comercial que, fins la reforma de l'any 
1977 estava prohibida a les caixes, i les pólisses de crédit 
a particulars i empreses, crédit en general garantit hipo-
tecáriament; els valors industriáis ínclouen els valors 
emesos per empreses prívades en mans de les caixes, ja 
siguin obligacions (de renda fixa) o accions (de renda 
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variable), i també els bons de caixa emesos pels bañes 
industriáis; la majoria d'aquests valors, especiaiment 
els de renda fixa, figuren com a actius computables; 
finalment Vactiu real, que compren l'immobilitzat en el 
patrimoni de les caixes. 

Si comparem l'actiu de les caixes amb l'actiu de la 
banca, interessa agrupar les partides de l'actiu en els 
següents conceptes: actius líquids i comptes financers, 
fons públics i sector públie, cartera d'efectes i crédits, 
cartera de valors i actiu real. Els actius líquids i comp
tes financers i la cartera d'efectes presenten la major 
liquidesa, mentre que la resta, actiu real, fons públics, 
i sector públie, cartera de valors, cartera de préstecs 
i crédits presenten, per aquest ordre de menys a mes, 
una menor liquidesa. Quant al rendiment, la cartera 
d'efectes i la cartera de préstecs i crédits (especiaiment 
els no computables) son les operacions actives de mes 
guany, mentre que la resta, que integra en gran part 
les inversions obligatóries, gaudeix d'un rendiment per 
sota del de mercat. El quadre 3.2 compara Tevúlució 
de l'estructura de l'actiu de caixes i bañes deis anys 
1965 al 1979. Les diferencies que poden observar-se son 
forga significatives: en primer lloc, la cartera d'efectes 
per a la banca és l'actiu mes important, ocupant quasi 
el 50 % del total. Aquest actiu. d'alt rendiment i liqui
desa permet a la banca uns beneficis diferenciáis res
pecte a les caixes forca importants. Per a les caixes, en 
canvi, que des de l'any 1977 poden descomptar efectes, 
aquesta partida només representava, l'any 1979, -1*1,1 % 
del total de l'actiu. 

Per a les caixes pot observar-se l'evolució deis fons 
públics que, representant la partida mes important l'any 
1965 (34,7 %), va disminuint progressivament, per a si-
tuar-se al 10,6 %, mentre que la cartera de préstecs i 
crédits incrementa la seva participació relativa (del 
32,1 % al 43,4 %). També pot observar-se l'increment de 
la cartera de valors (del 17,2 % al 23,1 %) . Aquesta evo-
lució es deu al procés de substitució de les inversions 
obligatóries en fons públics a valors industriáis (espe
ciaiment obligacions) d'empreses privades que es compr 
tabilitzen com a inversions obligatóries (especiaiment 
telefóniques i eléctriques) i a la política de les caixes 
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d'adquirir bons de caixa deis bañes industriáis. La car
tera de préstecs i crédits, que inclou inversions iliures 
i els anomenats préstecs de regulació especial (que for
men part de les inversions obligatóries), incrementa el 
seu pes relatiu, peí fet que els coeficients obligatoris 
en aquest capítol s'incrementen fins l'any 1970 i mes 
endavant, tot i que disminueixen els coeficients, els 
préstecs Iliures realitzats per les caixes son l'operació 
activa de mes alt rendiment. 

En el quadre 3.3, pot observar-se l'evolució compa
rada en les caixes i la banca de les tres partides mes 
importants: fons públics, cartera de préstecs i crédits, 
cartera de valors. En total representen a les caixes en-
torn del 85 % del total de l'actiu, excepte l'any 1979 
(77 %) per l'increment de l'actiu real (revaloració 
deis actius segons la llei de pressupostos de l'any 1979) 
i de la tresoreria. Contrariamente a la banca, les tres 
partides citades no arriben mai al 45 %, mostrant la 
radical diferencia d'operatória entre una i altra institu-
ció. Queda també expressada la participació relativa de 
cada un deis tipus d'operacions. Els fons públics dis
minueixen al llarg del període esmentat del 41,3 % al 
13,7 %, mentre que s'incrementa la participació de la 
cartera de préstecs i crédits i de la cartera de valors, 
exceptuant, per a aquesta última, la disminució després 
de la reforma de l'any 1977, fruit de la liberalització 
deis coeficients obligatoris. 

Si ens fixem en l'evolució de l'actiu real, és ben ciar 
el paper important que aquest ocupa a les caixes com-
parant amb la banca. Aquesta diferencia és deguda 
a dues causes: la primera, la immobilització d'aquest 
actiu, és a dir, el valor de les instaHacions (oficines, 
etc.). Per a la banca, la captació de dipósits per oficina 
és mes superior que per a les caixes. Les instaHacions 
representen una proporció mes petita de l'actiu. En 
segon Uoc, l'actiu real a les caixes compren la immo-
bilitzada deferencia a l'obra social, capítol que a la 
banca no existeix. Pot observar-se que l'any 1979 l'ac
tiu real augmenta considerablement, degut a la revalo
ració de la llei de pressupostos d'aquell any. 
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QUADRE 3.2. 

Partides de Vactiu a caixes i bañes (milions de ptes.) 

1965 % 1970 % 1973 % 
Caixes Bañes Caixes BancsCaixes Bañes Caixes Bañes Caixes Bañes Caixes Bañes 

Actius líguids, 
comp. financ. 

Fons públie i 
sect. públie 

Cartera d'efectes 
Cartera préstecs 
i crédits 

Cartera de valors 
Actiu real 
TOTAL 

23.317 87.630 9,3 12,6 57.660 141.600 9,0 9,4 117.981 261.037 9,9 9,2 

86.984 88.494 34,7 12,8 121.955 241.026 19,1 15,9 185.719 337.588 15,6 11,9 
— 339.353 — 49,0 — 722.511 — 47,7 — 1.331.193 — 46,9 

80.317 
43.156 
16.701 

250.475 

145.504 
26.827 
5.320 

693.128 

32,1 
17,2 
6,7 

100 

21,0 262.060 
3,9 159.435 
0,7 37.432 

100 638.542 

320.296 
59.748 
28.230 

1.513.411 

41,0 
25,0 
5,9 

100,0 

21,2 490.730 
3,9 338.545 
1,9 59.043 

100,0 1.192.018 

745.358 
113.089 
52.546 

2.840.811 

41,1 
28,4 
5,0 

100,0 

26,2 
4,0 
1,8 

100,0 

Actius líquids, compt. 
financ. 

Fons públie i sect. públie 
Cartera d'efectes 
Cartera préstecs i crédits 
Cartera de valors 
Actiu real 
TOTAL 

Caixes 

202.878 
250.959 

_ 

957.598 
611.063 
95.667 

2.118.165 

1976 
Bañes 

456.975 
500.947 

2.426.465 
1.496.950 

253.471 
129.513 

5.264.321 

Caixes 

%6 
11,8 

* 

45,2 
28,8 
4,6 

100,0 

% 

Bañes 

8,7 
9,5 

46,1 
28,4 
4,8 
2,5 

100,0 

Caixes 

• 551.898 
396.245 
37.749 

1.612.333 
858.536 
263.534 

3.720.295 

r 

1979 
Bañes 

L 

792.746 
858.431 

3.633.783 
2.594.028 

335.654 
355.199 

8.569.841 

% 

Caixes 
" r 

14,8 
10,6 

1,0 
43,4 
23,1 
7,1 

100,0 

* 

Bañes 
L 

9,3 
10,0 
42,4 
30,3 
3,9 
4,1 

100,0 

Font: «Boletín estadístico». Banco de España. 



QUADRE 33 . 

Participado relativa de diverses paríides de Vactiu (%) 

1965 1970 1973 1976 1979 
Caixes Bañes Caixes Bañes Caixes Bañes Caixes Bañes Caixes Bañes 

Fons públics i sect. públic 413 34,0 22,4 38,8 183 283 13,8 22,2 13,7 22,6 
Cartera de préstecs i crfedit 38,2 55,7 48,2 51,7 483 62,2 52,7 663 563 68¿ 
Cartera de valors 203 10,3 29,2 93 33,4 93 333 113 30,0 83 
TOTAL 84,0 37,7 85,1 41,0 85,1 42,1 85,8 42,7 77,1 44 X 

Font: «Boletín estadístico». Banco de España. 



3.2. ELS ACTIUS LÍQUIDS 

Finalment la partida de tresoreria (actius líquids i 
comptes financers) té un significat diferent a les caixes 
i a la banca. Per a les caixes compren el diner en efec-
tiu, els dipósits al Banc d'Espanya, la banca privada 
i entitats oficiáis de crédit, i el crédit disponible en 
aqüestes entitats. 

El quadre 3.4 mostra la participado relativa de ca-
dascun deis conceptes. 

QUADRE 3.4. 

Participado relativa en els actius líquids 
a les caixes d'éstalvis (%) 

1965 1970 1973 1976 1979 
r 

Efectiu 12,9 11,1 9,6 10,6 10,2 
Banc d'Espanya. Dipósits 1,5 0,6 18,1 19,4 37,2 
Banc d'Espanya. Disponible 10,4 4,9 14,1 9,5 4,1 
Banca. Dipósits 74,6 83,0 58,2 603 48,5 
Banca. Disponible 03 — — — — 
E.O.C. Dipósits 0,3 0,4 — — — 

Font: «Boletín estadístico». Banco de España. 

L'efectiu es mou entorn del 10 % al llarg del període 
considerat. Les dues ultimes partides representen per-
centatges insignificants. Els dipósits al Banc d'Espanya 
i a la banca representen el gruix de la tresoreria. El 
disponible al Banc d'Espanya depén deis fons públics 
en mans de les caixes de carácter pignoratiu, fons que 
ha disminuit progressivament. 

Els dipósits al Banc d'Espanya, junt amb el dispo
nible, son computats com a coefícients de caixa junt 
amb l'efectiu. Fins a l'any 1971 no hi havia l'obligació 
del manteniment del coeficient de caixa. L'any 1971 
s'imposa legalment un coeficient de caixa del 4 % (és 
a dir, sobre els dipósits computables de la caixa). L'any 
1977 s'eleva el coeficient de caixa al 5,50 % i després 
al 5,75 % marcant un calendan 4'acomodació. 
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D'aquí que els dipósits al Banc d'Espanya es con-
verteixin en obligatoris per a cobrir el coeficient de 
caixa i representin una proporció creixent en la treso-
reria. Els dipósits a la banca, per contra, disminueixen 
la seva participació relativa, tot i que continúen mante-
nint una important proporció. Amb regulado o no sobre 
el coeficient de caixa, les caixes d'estalvis han mantin-
gut tradicionalment un excés de tresoreria, perqué els 
seus actius presenten poca liquidesa, al contrari de 
la banca que compta amb la cartera d'efectes. D'aquí 
la importancia deis dipósits a la banca, factor que con-
tribueix al financament de la banca per part de les 
caixes. 

Per a la banca, en canvi, els actius líquids i comptes 
financers comprenen les següents partides: efectiu en 
caixa, dipósits al Banc d'Espanya, disponible compta-
bilitzat al Banc d'Espanya, disponibles no comptabilit-
zats, bañes i banquers. 

Les diferencies son per un cantó la inexistencia de 
dipósits de la banca en altres institucions financeres 
(ni caixes, ni EOC) i la partida bañes i banquers. Aques
ta representa una partida neta entre actiu i passiu de 
les operacions interbancaries. L'actiu i passiu haurien, 
en teoría, d'anullar-se, pero es produeixen desfasaments 
comptables que s'expressen en un saldo net d'actiu, que 
a la práctica significa la retenció cap al públic de dipó
sits a la banca. 

Els actius líquids respecte al total de l'actiu repre
senten en la banca els següents percentatges: 

Actius líquids en la banca 

1965 

Actius líquids de la banca 10,1 
(% sobre total actiu) 
Bañes i banquers (Net) (%) 2,6 

1970 

7,4 

2,0 

1973 

6,1 

3,1 

1976 

5,1 

3,6 

1979 

6,5 

2,8 

Els actius líquids representen en la banca un per-
centatge inferior que a les caixes que, per les raons ex-
plicades, mantenen un excés de tresoreria. En el quadre 

3.5 es veu ¡'estructura deis actius líquids en la banca. 
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QUADRB 3.5. 

Estructura deis aciius líquids de la banca (percentatges) 
^ . • -

1965 1970 1973 1976 1979 

Efectiu 25,4 15,6 20,5 23,9 18,3 
Banc d'Espanya. Dipósits 8,5 18,9 43,0 53,9 71,8 
Banc d'Espanya. Disponibles 

comptabilitzats 34,8 43,9 313 17,8 6,5 
Banc d'Espanya. Disponibles 

no comptabilitzats 31,3 21,6 5,2 4,4 3,4 
•i 

Font: «Boletín estadístico». Banco de España. 

Poden observar-se en aquest quadre els canvis en la 
distribució deis actius líquids. Les quantitats en efectiu 
son les mes estables, ocupant entorn del 20 % del total. 
Els disponibles comptabilitzats es refereixen al crédit 
amb garantía de valors. La seva evolució depén de l'es-
gotament d'aquests valors i l'obligació de la imposició 
deis principis de l'any 1979 deis dipósits al Banc d'Es
panya. 

Els disponibles no comptabilitzats comprenen el re-
descompte, pólisses EOC en cartera i altres fons públics 
pignoratius en cartera. La segona evolució mostra també 
Fesgotament d'aquests valors. Finalment els dipósits 
al Banc d'Espanya creixen progressivament, donat l'es-
gotament deis altres actius líquids i la norma obligato
ria a partir de l'any 1979; aixó els sitúa com a partida 
mes important dins els actius líquids. 

A diferencia de les caixes, la banca no té dipósits 
en altres institucions financeres, com és el cas de les 
caixes amb els séus dipósits a la banca. Tant els dipó
sits de les caixes a la banca, com els bons de caixa deis 
bañes industriáis en mans de les caixes, representen 
una important contribució financera de les caixes a la 
banca. En el quadre 3.6 poden veure's quatre connota-
cions d'aquest financament, 
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QUADRE 3.6. 

Finangament de les caixes d'estalvis a la banca 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

(1) 

19,1 
24,8 
49,0 
45,1 
37,1 
33,4 
29,6 
28,1 
29,4 
29,0 

(2) 

5,9 
4,6 
114 
15,3 
15,8 
14,9 
13,1 
113 
113 
10,2 

(3) 

1,6 
U 
3,2 
4,7 
4,9 
4,6 
4,0 
3,4 
3,1 
23 

(4) 

7,9 
10,7 
7,6 
6,2 
5,7 
7,2 
6¿ 
8,4 
5,8 
7,8 

(3)+(4) 

9,5 
12,9 
10,8 
10,9 
10,6 
11,8 
10,2 
11,8 
8,9 
103 

(1): Bons de caixa en raans de les caixes/total de l'emis-
sió (%). 

(2): Bons de caixa en mans de les caixes/cartera de valors 
industriáis (%). 

(3): Bons de caixa en mans de les caixes/Dipósits de cai
xes (%). 

(4): Dipósits de les caixes a la banca/Dipósits de caixes (%). 
Font: «Boletín estadístico» Banco de España. Elaborado 

propia. 

La primera columna indica la participació de les 
caixes en les emissions totals de bons de caixa. Les 
xifres indiquen una participació important —de l'ordre 
del 30%. La segona columna indica el pes deis bons 
de caixa en la cartera de valors industriáis de les caixes. 
Pot veure's una lleugera reducció en els darrers anys, 
coincidint amb la menor participació de les caixes en 
les emissions i també amb el ritme mes lent d'emis-
sions per part de la banca industrial. Les columnes (3) 
i (4) indiquen la quantitat deis recursos captats per les 
caixes que venen a financar la banca, ja sigui en forma 
de bons de caixa (3) o de dipósits a la banca (4). La 
quantitat global (3+4) ens demostra que normalment 
mes d'un 10 % deis dipósits de les caixes s'inverteixen 
en cañáis de finangament a la banca, 
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3.3. COEFICIENTS ESTRUCTURALS DE LES CAIXES 

Un altre criteri de classificació de l'actiu és consi
derar la diferencia entre inversions lliures i inversions 
obligatóries. D'acord amb aquest criteri les partides de 
l'actiu que no son ni tresoreria ni actiu real es classi-
ficarien de la següent manera: 

III, CARTERA DE TÍTOLS 

1. Valors computables 
1.1. Fons públics 
1.2. Altres valors 

2. Valors no computables 
2.1. De renda fixa 
2.2. De renda variable 

r 

III bis. CARTERA D'EFECTES 

IV. CARTERA DE PRÉSTEOS I CRÉDITS 
r 

r 

1. De carácter general 
2. De regulado especial 
3. De mediació 
4. De l'estalvi vinculat 

Aquesta classificació no es basa amb el tipus de des-
tinatari deis fons invertits (privat o públic) sino en el 
carácter de la inversió i la seva considerado d'inversió 
lliure o obligatoria. Son inversions obligatóries o com
putables les partides de valors computables i els prés
teos de regulació especial. Son inversions lliures no 
computables, la cartera d'efectes i els présteos de ca
rácter general. Els présteos de mediació son els que 
realitzen les caixes vers els particulars amb els fons 
d'entitats oficiáis de crédit. Els présteos de l'estalvi vin
culat son els deriváis deis dipósits d'aquest tipus. 

En el quadre 3.7 es pot veure Tevolució deis coefi-
cients estructuráis quant al conjunt de les inversions de 
les caixes confederades, és a dir, l'estructura de les in
versions segons les diferents partides. Des del punt de 
vista de la divisió general entre la cartera de valors i la 
cartera de préstecs i crédits, Tevolució de la darrera 
década indica un xncrement en la participado relativa 
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de la cartera de crédits i présteos, que és la de mes 
rendiment per a les caixes, mentre la cartera de valors, 
gairebé tots ells computables, presenta rendiments in-
feriors perqué correspon a valors projectats amb tipus 
d'interés privilegiáis per les entitats emissores. 

Els valors no computables ocupen una posició fixa 
entorn del 4 %, per quant no existeixen en el mercat 
valors que presentin rendiments interessants. Aixó es 
posa de manifest amb la crisi de la borsa. En canvi els 
préstecs de carácter general permeten una rendibilitza-
ció superior. 

Els de regulació especial corresponen també a inver-
sions obligatóries i teñen rendiment baix. En la mida 
que els coeficients legáis s'han anat rebaixant, les inver-
sions lliures de les caixes s'han dirigit quasi exclusiva-
ment ais préstecs de carácter general, que passen del 
12 % al 35 %, és a dir, un increment de 23 punts sobre 
un total de 24 amb qué s'incrementen les inversions 
lliures en el mateix període (de 15 % a 39 %) . 

Aquesta és la informado constatada en les ultimes 
línies del quadre on es resumeix l'estructura de les in
versions totals en lliures i obligatóries. Un percentatge 
del 85 % (any 1970) d'inversions obligatóries sitúa les 
caixes en una operatoria molt rígida envers les opera-
cions actives. El descens d'aquest percentatge al 60 % 
sitúa, fins i tot, les caixes sota d'un mes considerable 
control. 

Les mesures alliberadores de l'any 1977 han permés 
un major grau de llibertat, de manera que la política 
d'inversions ha canviat cabalosament. 

En el quadre 3.8 pot observar-se la distribució deis 
increments de les inversions del desembre de l'any 1978 
al desembre de l'any 1979. La situació, si bé d'antu-
vi, mantenía una proporció de 37,5 % d'inversions 
lliures durant l'any 1979, les noves inversions eren ma-
joritáriament de carácter lliure (62 %), de les quals 3/4 
parts corresponien ais préstecs de carácter general i una 
part important al descompte d'efectes, operació nova 
per a les caixes. De les inversions obligatóries práctica-
ment la totalitat de les noves inversions eren valors 
computables, mentre que els préstecs de regulació espe
cial comportaven un increment mínim. 
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QüADRE 3.7. 
L 

Estructura de íes inversions de íes caixes confederades (percent atges) 

' 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Cartera prfcpia présteos í crédits 47,85 47,28 46,71 47,64 50,96 51,50 51,22 54,20 55,20 55,28 
L De carácter general 11,88 11,55 12,02 14,53 18,64 22,59 24,65 30,70 33,71 35,20 
2. De regulació especial 35,97 35,73 34,69 33,11 32,32 28,91 26,57 23,50 20,99 18,69 

Cartera d'efectes — — — —* — — 0J50 139 
Présteos i crédits de mediació 2,65 2,51 2,04 1,71 1,74 1,67 1,76 1,88 1,86 1,79 
Cartera de valors 49,50 50,21 51,25 50,65 47,30 46,83 47,02 43,92 42,94 42,93 

1. Computables 46,25 46,0 46,76 46,29 43,07 42,29 42,62 40,05 39,06 38,69 
2. No computables 3,25 4,21 4,49 4,36 4,23 4,54 4,40 3,87 3,88 4,24 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 
Inversions lliures 15,13 15,76 16,51 18,89 22,87 27,13 29,05 34,57 37,59 39,44 
Inversions obligatóries 84,87 8 4 3 83,49 81,11 77,13 72,87 70,95 65,43 62,41 60,56 
Inversions/dipósits 90,21 87,99 90,08 91,70 91,97 89,83 91,56 89,11 88,46 84,42 
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QUADRE 3.8. 

Estructura de tes noves inversions de les caixes confederades 
durant l'any 1979 (milions de ptes.) 

Cartera propia de 
présteos i crédits 

De carácter general 
De regulació especial 

Cartera d'efectes 
Présteos de mediació 
Cartera de valors 

Valors computables 
Valors no computables 

TOTAL 
Inversions lliures 
Inversions obligatóries 

31/12 
1979 

1.466.935 
958205 
508.730 
37.736 
48.777 

1.168.546 
1.053.163 

115383 
2.721.994 
39,44 9* 
60,56% 

31/12 
1978 

1.318.399 
812.474 
505.925 
12.017 
44.721 

1.035.002 
941366 
93.636 

2.410.139 
37,59% 
62,41 % 

Incre-
ments 

148336 
145.731 

2.805 
25.719 
4.056 

133344 
111.797 
21.747 

311.855 
193.197 
118.658 

% 

47,63 
46,73 
0,90 
8,25 
1,30 

42,82 
35,85 
6,97 

100 
61,95 
38,05 

Els coeficients estructuráis han de ser referits ais 
dipósits captáis, car la regulació oficial imposa uns coe
ficients d'inversions obligatóries en relació al passiu. 
Segons aquest criteri, en el quadre 3.9 pot veure's l'es-
tructura de l'actiu en relació ais dipósits el desembre 
de cada any, des de l'any 1970 al 1979. El criteri de clas-
sificació és doble, tal com ho hem fet fins ara. La línia 
d'altres actius compren el crédit disponible al Banc 
d'Espanya, els dipósits a les entitats oficiáis de crédit, 
els bons i pagarés del tresor i el crédit del sector pú-
blic. L'efectiu i dipósits al Banc d'Espanya representen 
el coefícient de caixa, que d'acord amb la legislació, ha 
augmentat, tal com es veurá quan parlarem deis coefi
cients legáis. 

Els dipósits a la banca representen un financament 
de les caixes a la banca i expressen un excés de treso-
reria. L'actiu real és l'immobilitzat, bastant estable fins 
la revalorització de l'any 1979. Els altres capítols repre
senten própiament les inversions: fons públics, crédit 
al sector privat, valors industriáis. 

Els fons públics san en la seva práctica totalitat 
valors computables, el crédit al sector privat es repar-
teix entre els crédits de regulació especial (computa-
bles), els de carácter general (no computables), la car-
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QUADRE 3.9. 

Coeficients estructuráis de les caixes d'estalvl Proporció deis actius sobre dipdsits 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Efectiu i dipósits al Banc 
d'Espanya 

Dipósits a la banca 7,9 10,7 7,6 6,2 5,7 7,2 6,2 8,4 
Actiu real 

TOTAL 

1,1 
7,9 
6,2 
1,3 

19,5 
43,5 
26,5 

106,0 
10,7 

1,3 
10,7 
5,7 
0,9 

18,1 
42,1 
27,2 

106,0 
10,2 

3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 33 

5,4 5,3 5,4 5,4 4,8 4,5 
2,0 2,0 1,8 1,6 1,1 1,0 

18,1 16,3 13,0 11,1 12,4 9,6 
Altres actius 
Fons públics 
Crédit al sector privat 43,5 42,1 42,5 44,3 47,7 47,3 48,2 49,4 
Valors industriáis 26,5 27,2 29,1 30,6 30,9 31,1 30,8 29,9 

107,7 107,7 107,4 106,7 106,6 106,3 
Préstecs de carácter general 10,7 10,2 10,8 13,3 17,1 20,3 22,6 27,4 
Csirtcrsi d'cfcctcs -™ •—~ ~~ ~^ ™* *~ ~~ "™ 
Valors no computables 2,9 3,7 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0 3,4 
Préstecs de mediació 2,4 2,2 1,8 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 
Préstecs de regulado especial 32,4 31,4 31,2 30,4 29,7 26,0 24,3 20,9 
Valors computables 41,7 40,5 42,1 39,7 39,6 38,0 39,0 35,7 

Font: «Boletín estadístico». Banco de España. 

4,6 
5,8 
5,3 
1,1 

10,1 
50,5 
27,5 

104,9 
29,8 
0,4 
3,4 
1,6 

18,6 
34,6 

7,6 
7,8 
7.6 
23 

10,0 
47,9 
24,9 

108,1 
29,7 
U 
3,6 
1,5 

15,8 
32,7 



tera d'efectes i els présteos de mediació. Els valors in
dustriáis son en la seva gran majoria valors computa-
bles, en la mesura que el coeficient d'inversions obliga-
tóries en valors no queda cobert en fons públics l'e-
missió deis quals segueix un ritme decreixent. Heus ací 
com determináis valors privats cobreixen el coeficient 
obliga tor i. 

En el quadre 3.10 pot veure's la distribució deis 
valors computables entre fons públics i valors privats 
computables i la part que representen aquests sobre el 
total de la cartera de valors privats. Una part creixent 
deis valors computables es cobreix amb valors privats 
(un 53 % l'any 1970 i un 70 % l'any 1979) ocasionant 
que la part deis valors computables privats sobre el 
total de valors privats també augmenti del 84 % al 
91 o/o. 

Per contra el crédit de regulado especial (computa-
ble) representa una proporció decreixent del total del 
crédit en el sector privat (32,4 sobre 43,5 a l'any 1970, 
15,8 sobre 47,9 a l'any 1979), fet que es palesa en l'aug-
ment deis crédits de carácter general, principal inversió 
lliure de les caixes. 

QUADRE 3.10. 

Distribució deis valors computables entre fons públics i 
valors privats (coeficients estructuráis) 

Anys 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

(1) 

41,7 
40,5 
42,1 
39,7 
39,6 
38,0 
39,0 
35,7 
34,6 
32,7 

(2) 

19^ 
18,1 
18,1 
16,3 
13,0 
114 
12,4 
9,6 

10,1 
10,0 

(3) 

22,2 
22,4 
24,0 
23,4 
26,6 
26,9 
26,6 
26,1 
24^ 
22,7 

(4) 

84% 
82% 
82% 
76% 
86% 
86% 
86% 
87% 
89% 
91% 

(1): Valors computables. 
(2): Fons públics. 
(3): Valors computables de carácter privat = (1)—(2). 

(4): (3)/valors privats. 
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3.4. COEFICIENTS LEGALS QUE AFECTEN 
LES CAIXES 

• J 

En el quadre 3.11 es reprodueixen els valors quanti-
tatius deis coeficients legáis vigents des de l'any 1961 
fins a l'any 1979. Tots ells'es refereixen a percentatges 
sobre el passiu computable, unes vegades sobre el 
passiu computable a final d'un període, d'altres sobre 
increments de passiu del període anterior. El fet mes 
remarcable és la diferencia entre coeficients abans i 
després de la reforma de l'any 1977. Fins l'any 1967 els 
coeficients legáis sumen un 80 %. L'any 1974 queden 
rebaixats al 70 % quant a les inversions i al 4 % de 
coeficient de caixa, coeficient nou des de l'any 1972. 
Abans de la reformareis coeficients quedaven establerts 
en el 45 % per al coeficient de caixa, 43 % per al fons 
públic (del qual un 3 % en cédules per a inversions) 
i un 26 % de préstecs i crédits de regulació especial. 
En total dones, un 73 % deis dipósits de les caixes que
daven obligatóriament vinculáis a un destí assenyalat 
per Tadministració. El 43 % en fons públics era cobért 
amb valors d'empreses privades —des de les obliga-
cions emeses per les societats eléctriques, fins a la Te
lefónica i bons de caixa de bañes industriáis— donat 
que l'emissió de fons públics no arribava a cobrir els 
coeficients legáis. 

La reforma de l'any 1977 establirá un calendan de 
rebaixa progressiva deis coeficients legáis, exceptuant 
el coeficient de caixa que s'augmenta al 5,5 %. La refor
ma fixava el 30.IV.1983 com a data límit en qué el 
coeficient de fons públics (o valors computables) se 
situava al 25 % (del qual 3 % en cédules per a inver
sions), i el 31.XII.1981 com a data límit per al coeficient 
de préstecs i crédits en un 10 % (del qual l'l % al 
financament de l'exportació). Els coeficients obligatoris 
se situaven en total al 40,5 %, cosa que representa alli-
berar una quantitat important deis fons captats per 
les caixes. Tanmateix a partir dé l'any 1979 ha canviat 
el calendar! de rebaixa deis coeficients, substituint el 
ritme de disminució del 0,25 % mensual peí 0,10 % 
mensual, de manera que la data límit d'acomodació a la 
reforma queda mes llunyana. 
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Disposició 
legal 

OM 28-1-61 
OM 30-VI-61 
OM 10-IV-62 
OMC 7-VIII-62 
OM 20-VIII-64 

OM 28-VI-67 
OM 13-XII-67 
OM 15-XII-71 
OM 31-1-73 
OM 3-VIII-73 

OM 9-VIII-74 

OM 10-111-76 
OM 9-VIII-74 
OM 23-VII-77 

CBE 22: 
29-VII-77 

Data 
¿'entrada 
M I trifmt* 
CU V1&U4 

1.1.61 
1.1.61 
1.1.62 
1.1.62 
1.1.64 
L1.65 
1.7.67 

14.12.67 
16.12.71 
52,73 
4.8.73 
L1.74 

1.1.75 
1.1.76 
163.76 
1.1.77 

26.7.77 

1.9.77 
1,10.77 

Data límit 

1.III.72 

3.XII.82 

28.11.77 

31.XII.81 
30.IV.83 

1.X.78 

QUADRB 3.11. 

Coeficients legáis (percentatges) 

Calxa 

. i 
f m 

4 

(5,50) 
4,20 

FONS PÚBUCS 

del que 

Préstecs 
per a la Cédules 
difusió per a in-

Total de la pr. versió 

2 m 

60 (A) 
50 (A) 

50,00 

45,00 

4333 
42,50 
40,00 

43,00 

(25,00) 

41,00 

3 
«J 

10 (A) 
10 (A) 

X 

PRÉSTBCS 

So ciáis per la 

Coustrucdó Asrícul-
Total de vivendes tura 

4 
^ 

3,00 

5 
W 

30 (A) 

30,00 
30,00 
35,00 

33,00 
32,50 
30,00 

(16,00) 
28,00 
26,00 

^F 

24,00 
(10,00? 

22,00 

6 

10 (A) 

10 (A) 
10 (A) 
7 (A) 

7,00 
7,00 
7,00 

7 8 m W 

17,00 

17,00 
10,00 7,00 
13,00 9,00 

Supressió 

• 

9 
y 

( * ) 

6,00 
6,00 
6,00 
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QUADRE 3.12. 

Coeficients legáis comparatius (percentatges) 

(1) 

Caixes segons reforma 1977 

(2) (3) (4) (5) 

Caixes situació efectiva 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Desembre 1977 
Desembre 1978 
Desembre 1979 
Desembre 1980 

Desembre 1977 
Desembre 1978 
Desembre 1979 
Desembre 1980 

(1) (16) (12) (17): 
(2) (7) (13) (18): 

4,50 
5,50 
5,50 
5,50 

(12) 

5,50 
5,75 
5,75 
5,75 

_ 

— 

— 

— 

(13 

^ _ 

— 

3,00 
3,00 

: Coeficient de 

41,00 
38,00 
35,00 
32,00 

22,00 
19,00 
16,00 
13,00 

Banca comercial 

(14) 

25,00 
23,00 
22,50 
22,00 

caixa. 

(15) 

30,50 
29,25 
31,25 
30,75 

67,50 
62,50 
56,50 
50,50 

(16) 

37,00 
33,50 
30,90 
29,00 

Dipósits remunerats al Banc d'Espanya. 
(3) (8): Valors computables. 
(4) (9): Présteos de regulado especial. 
(14) (19): Inversions obligatóries. 
(5) = (l) + (2) + (3) + (4) 
(10) = (6)+ (7)+ (8)+ (9) 
(11) = (10)-(5) 
(15) = (12)+ (13)+ (14) 
(16) = (10)-(15) 
(20) = (17)+ (18)+ (19) 
(21) = (10) - (20) 

430 
5,75 
5,75 
5,75 

(17) 

5,50 
5,75 
5,75 
5,75 

— 

— 

3,00 
3,00 

(18) 

— -

3,00 
3,00 

41,00 
38,00 
36,20 
35,00 

22,00 
19,00 
17,20 
16,00 

Banca industrial 

(19) 

16,75 
18,00 
18,00 
18,00 

(20) 

22,25 
23,75 
26,75 
26,75 

67,50 
62,75 
62,15 
59,75 

(21) 

45,25 
39,00 
35,40 
33,00 

0 
0,75 
5,65 
9,25 



STia de citar també im altre coeficient legal que 
apareix provisionalment l'any 1979, i que s'ha mantin-
gut tot al llarg d'aquest any i del 1980. Els dipósits obli-
gatoris al Banc d'Espanya queden situats al 3 % deis 
totals. Aixó fa que la incidencia de la reforma de l'any 
1977 restes desdibuixada amb l'aparició de normatives 
posteriors. En el quadre 3.12 es compara els coeficients 
legáis de les caixes segons la reforma de l'any 1977, els 
coeficients efectius donades les normes suplementáries 
i els mateixos coeficients referits a la banca industrial 
i comercial. La pérdua de ritme de rebaixa en els coefi
cients obligatoris de les caixes representa el desembre 
de 1980 un 9,25 % i situant-se al 50,75 %. 

Les diferencies amb la banca son per altra banda, 
encara mes fortes. En les mateixes dates, la banca co
mercial es situava amb un coeficient total del 30,75 % 
—29 punts per sota de les caixes— i la banca industrial 
al 26,75 % —33 punts per sota de les caixes. Tot fa 
pensar que el procés d'equiparació entre caixes i bañes, 
quant al destí lliure de les inversions, está ben lluny de 
produir-se. 

3.5. LA CARTERA DE VALORS 

La cartera de valors constitueix una de les parts 
básiques de les inversions de les caixes, tot i que el seu 
pes en el total d'inversions ha disminuí't en l'últim 
període en favor deis crédits i préstecs. La cartera de 
valors está quasi totalment constituida per inversions 
computables, és a dir, obligatóries, mentre que els cré
dits i préstecs es divideixen en els anomenats de regu
lado especial (que també son inversions obligatóries) 
i els de carácter general (principal capítol de les inver
sions lliures). 

L'análisi de la cartera de valors interessa peí fet que 
constitueix la principal font de finangament privilegiat, 
en la dimensió que tant els valors públics, com els va-

i. 
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QUADRE 3.13. 

Estructura de la cartera de valors de tes catxes confederades (percentatges) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Efectes públics computables 
Obligacions INI 
TOTAL 
Valors comp. renda fixa 
Valors comp. renda variable 
Resguards CECA 
TOTAL COMPUTABLE 
Valors no comp. renda fixa 
Valors no comp. renda variable 
TOTAL NO COMPUTABLE 
% sobre recursos aliens 

13,1 
29,0 
424 
453 
1,9 
5,0 

943 
13 
4,4 
5,7 

46,2 

13,4 
25,6 
39,0 
45,4 
2,8 
6,6 

93,8 
13 
4,9 
6,2 

463 

14,0 
24,0 
38,0 
45,6 
3,7 
6,4 

93,7 
1,2 
5,1 
6,3 

46,8 

12,2 
21,7 
33,9 
49,9 
4,0 
53 

933 
13 

53 
6,7 

46,7 

9,8 
18.8 
28,6 
55,4 
3,8 
4,9 

92,7 
1,0 

6,;3 
73 

44,1 

73 
17,8 
253 
58,7 
33 
4,1 

91,7 
13 
7,0 
8,3 

42,7 

123 
15,7 
28,0 
57,8 
2,7 
3,3 

92,0 

8,0 
43,8 

103 
12,9 
23,2 
633 
2,4 
2,9 

92,4 

6,4 
7,6 

403 

14,6 
113 
25,9 
61,8 
1,9 
23 

91,9 
2,0 
6,1 
8,1 

383 

153 
12,8 
283 
623 

91,7 
2,8 
53 
83 

35,6 



QUADRE 3.14. 

Estructura de la cartera de valors de les caixes de la Federació Catalano-balear 
(percent atges) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

19,8 
27,4 
47,2 
39,1 
0,7 
9,2 

96,2 
1,8 
2,0 
3,8 

46,6 

18,2 
26,2 
44,4 
41,7 
14 
8,9 

96,1 
1,6 
2,3 
3,9 

46,4 

15,1 
23,3 
38,4 
49,6 u 
7,4 

96,7 
1,1 
2,2 
3,3 

46,5 

12,1 
21,0 
33,1 
55,1 
1,3 
6,8 

96,2 
1,0 
2,8 
3,8 

43,0 

9,0 
20,3 
29,3 
59,8 
U 
5,2 

95,5 
1,4 
3,1 
4,5 

41,2 

13,8 
18,0 
31,8 
59,4 
1,1 
3,5 

95,9 
1,1 
3,0 
4,1 

42,6 

11,8 
14,5 
26,3 
66,0 
1,0 
2,8 

96,2 
0,8 
3,0 
3,8 

39,4 

15,2 
12,8 
28,0 
63,2 
0,6 
2,1 

93,9 
2,3 
3,8 
6,1 

38,2 

18,0 
13,4 
31,4 
61,5 
0,4 

93¿ 
2,8 
4,0 
6,8 

35,9 

Efectes públics computables 20,0 
Obligacions INI 30,5 
TOTAL 50,5 
Valors comp. renda fixa 37,2 
Valors comp. renda variable 0,4 
Resguards CECA 8,3 
TOTAL COMPUTABLE 96,4 
Valors no comp. renda fixá 1,7 
Valors no comp. renda variable 1,9 
TOTAL NO COMPUTABLE 3,6 
Sobre recursos aliens Fed. 47,4 



lors privats computables han tingut un rendiment infe
rior al de mercat. Els fons públics, les obligacions de 
l'INI i els valors privats computables (obligacions i bons 
de caixa) ofereixen un tipus d'interés inferior ais de 
mercat, de manera que el cost de financament de les 
inversions realitzades per l'Estat, l'INI i les empreses 
afavorídes a través de l'emissió de valors computables 
ha estat inferior al mercat deis crédits amb tipus d'in
terés normal. 

Aquest financament privilegiat ha afavorit en un 
primer moment les inversions estatals, les empreses de 
l'INI especialment, i últimament grans empreses —es-
pecialment del sector eléctric, autopistes i Telefónica— 
que assolien que les seves emissions d'obligacions fossin 
obligatóriament collocades a les caixes d'estalvis i altres 
entitats financeres, pero especialment a les caixes, en 
la dimensió que els seus coeficients d'inversions obli-
gatóries eren mes elevats en el conjunt del sistema 
financer. 

En el quadre 3.13 pot veure's l'estructura de la car
tera de valors del conjunt de les caixes confederades 
i en el quadre 3.14 la mateixa estructura referint-se 
a les caixes de la Federació Catalano-balear. En primer 
lloc, cal dir que els recursos aplicáis a la cartera de 
valors han disminuít en termes relatius respecte ais 
recursos aliens de les caixes, tant a la Federació Cata
lano-balear, com per al conjunt de les caixes confedera
des: (7,4 % i 46,2 % a l'any 1970 i 35,9°/0 i 35,6 % res-
pectivament a l'any 1979). 

En ambdós casos els valors computables ocupen, en 
el conjunt de la cartera de valors, mes del 90 % del 
total, pero en la Federació Catalano-balear un percen-
tatge mes elevat (96 % fins a l'any 1977 i a l'entorn del 
94 % els restants anys). Els efectes públics computa-
bles segueixen una trajectória paraHela en ambdós ca
sos, pero ocupen en la Federació Catalano-balear un per-
centatge superior. El mateix succeeix en les obligacions 
de l'INI. 

Cal assenyalar que els fons públics (englobades les 
obligacions de l'INI) ocupen una proporció descendent, 
mentre que els valors computables de renda fixa que 

son valors privats, ocupen una proporció creixent. Els 
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restants capítols de la cartera de valors ocupen una 
posició secundaria, especialment els valors no compu
tables. 

La contribució de la Federació Catalano-balear al 
financament públic i altres inversions privades privi-
legiades és el que convé ressaltar. En el quadre 3.15 
s'observa l'evolució del percentatge que ocupa la Fede
ració Catalano-balear sobre el conjunt de les caixes en 
els conceptes de valors computables, obligacions INI 
i efectes públics computables. Respecte ais primers, és 
a dir, el total de valors computables, la Federació Ca
talano-balear contribueix entorn de la tercera part del 
total. Respecte a les obligacions de l'INI aquesta pro-
porció és lleugerament superior, amb una certa tenden
cia decreixent al llarg del període considerat. 

Respecte ais efectes públics computables la contri
bució encara és mes superior, especialment els primers 
anys. 

QUADRE 3.15. 

Contribució de la Federació Catalano-balear (percentatges) 

1970 1971 1972 1973 1974 

Valors computables 35,4 34,5 33,9 34,2 33,2 
Obligacions INI 36,5 36,1 36,1 35,4 35,6 
Efectes públics comp. 52,7 49,7 43,0 41,0 39,6 

r 

1975 1976 1977 1978 1979 

Valors computables 32,4 31,8 31,7 31,8 31,9 
Obligacions INI 35,4 35,1 34,2 35,2 33,0 
Efectes públics comp. 37,1 34,2 34,8 32,4 36,5 
Font: Elaboració propia. 

L 

\ 

Aixó vol dir que les caixes de la Federació Catalano-
balear han financat un volum molt important d'inver-
sions amb recursos trets de les economies del territori 
on accionen (Catalunya i les Ules), mentre que les in
versions especialment estatals i de FINÍ no es localit-
zaven en el lloc d'origen deis recursos aplicats. Aixó 
representa un indubtable transvasament de fons de Ca
talunya vers altres zones de TEstat espanyol. 
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QUADRE 3.16. 

Increments en la cartera de valors (milions de ptes.) 
1911-1919 

Federació 
Catalano-balear 

A 
1971/79 

Efectes públics computables 
Obligacions INI 
TOTAL SECTOR PÚBLIC 
Valors comp. renda fixa 
Valors comp. renda variable 
Resguards CECA 
TOTAL COMPUTABLE 
Valors no comp. renda fixa 
Valors no comp. renda variable 
TOTAL NO COMPUTABLE 

TOTAL 
A Recursos aliens 
A Cartera de valors/ 

A recursos aliens (%) 
A Cartera valors computables/ 

A recursos aliens (%) 

Font: Elaborado propia. 

45.975 
20.855 
66.830 

183.963 
957 

—7.193 
244557 

8.425 
12.206 
20.631 

265.187 
797.848 

33,24 

30,65 

17,3 
7,9 

25,2 
69,4 
0,4 
•2,8 

92,2 
3,2 
4,6 
7,8 

100,0 

Espanya 
A 

1971/79 

140.403 
70.864 

211.266 
583.889 

8.847 
—12530 
791.473 
27.768 
50.846 
78.614 

870.087 
2.608.458 

3336 

3034 

16,1 
8,1 

24,2 
67,1 
1,0 
13 

91,0 
33 
5,8 
9,0 

100,0 

Federació 
Catalano-balear 

Espanya 

32,7 
29,4 
31,6 
313 
10,8 
57,4 
30,9 
303 
24,0 
263 
305 



Si ens limitem al període deis anys 1971 a 1979 (és 
a dir del desembre de l'any 1970, al desembre de l'any 
1979), les inversions realitzades per les caixes d'éstalvis 
venen expressades en el quadre 3.16. 

Les caixes confederades invertien en aquest període 
un total de 870 mil milions de pessetes, de les quals 
791 mil milions en valors computables corresponien a 
la Federació Catalano-balear; quasi una tercera part del 
total. 

En el mateix quadre s'observa l'estructura de les 
inversions destinades fonamentalmént a les emissiohs 
privades de renda fixa de carácter computable, mentre 
que els valors públics (incloses obligacions de TINI) 
de carácter computable representaven el 25 % de les 
inversions realitzades. 

L'estructura de les inversions tant a la Federació 
Catalano-balear com al conjunt de les caixes confedera
des és for$a similar. Si les inversions obligatóries rea
litzades es mesuren respecte a l'mcrement deis recursos 
aliens en el mateix període, es comprova que un 30,6 % 
en la Federació Catalano-balear i un 30,3 % per al con
junt de les caixes deis increments deis recursos aliens 
han estat invertits en valors computables, principal-
ment valors privats (obligacions i bons de caixa). 

3.6. EMISSIÓ I SÜBSCRIPCIÓ DE VALORS 

Pot analitzar-se la contribució de les caixes en la 
subscripció deis valors segons diferents tipus. Si analit-
zem l'emissió de fons públics durant el període deis 
anys 1971 al 1979 pot veure's la contribució de les caixes 
al finangament d'aquests. Aixó ho mostra el quadre 3.17. 

Al llarg d'aquest període, les caixes subscriuen una 
mitjana del 20% deis fons públics emesos. Aquests 
fons públics subscrits son majoritáriament cédules per 
a inversions que obligatóriament havien de representar 
segons el coeficient legal un 3 % del passiu computable. 

r 
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On la contribució de les caixes és mes accentuada és 
en el finangament de l'INI. La totalitat prácticament de 
les emissions de l'INI son subscrites per les caixes d'es-
talvis, tal com s'observa en el quadre 3.18. 

Constatem que en el darrer període, de l'any 1970 al 
1978, les caixes d'estalvis son les destinatáries práctica
ment del 100 % de les obligacions de l'INI, del qual 
correspon a les caixes de la Federació Catalano-balear 
entorn d'una tercera part. 

La contribució de les caixes és quantitativament im-
portant en el finangament d'inversions privades —per 
mitjá de la subscripció d'obligacions declarades com-
putables dins el coeficient de fons públics. En la mesura 
que l'emissió de fons públics en el darrer període no 
arribava al valor sufícient per a cobrir els coeficients de 
valors computables, l'administració declarava altres 
emissions privades com a computables en aquest coefi
cient. Així en el període de l'any 1970 al 1979, entorn 
del 70 % de les inversions de les caixes en valors com
putables s'ha dirigit a la subscripció d'obligacions d'em-
preses privades. Les diferencies entre la década deis 
anys seixanta i la següent, quant a la subscripció d'e-
missions privades pot veure's en el quadre 3.19. En el 
període de l'any 1962 al 1969 les caixes subscriuen emis
sions privades per valor de 123 mil milions de pessetes 
(en ptes. constants de l'any 1970) sobre un total subs-
crit de 197 mil milions, que representa mes del 60 %. 
Entre els anys 1962 i 1969 aquest percentatge s'eleva 
progressivament. En el següent període les emissions de 
valors privats s'eleven considerablement de manera que 
el total subscrit és de 433 mil milions, deis quals 354 
mil milions corresponen a les caixes, és a dir, mes del 
80 %. Tant la participado de les caixes com el volum 
de les emissions s'ha augmentat. 

Si fins a mitjans de la década deis seixanta, el fi-
nangament privilegiat de les caixes es dirígia fonamen-
talment al sector públic (a través deis fons públics i les 
obligacions de l'INI), en el període següent el finanga-
ment privilegiat es dirígeix especialment a la gran em
presa privada, que té as segurada la coHocació deis seus 
valors declarant-los, per la via administrativa, compu
tables com a inversions obligatoríes de les caixes. 
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QUADRE 3.17. 

públics i coHocadó a 
(milions de pessetes) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979* 

(1) 

61.713 
43.872 
7.479 
19.254 
45.548 
110.684 
109.945 
158.137 
109294 

(2) 

n 

40 
— 

— 

— 

— 

4.900 
10.112 
4.951 
7.440 

(3) 

61.753 
105.625 
113.104 
132.358 
177.906 
293.490 
413.547 
476.635 
693.369 

(4) 

45.422 
56.940 
71.989 
78.836 
72.554 
68.388 
121.912 
116.006 
178.477 
200277 

(5) 

11.518 
26.567 
33.474 
27.132 
22.966 
76.490 
70.584 
133.055 
154.855 

(6) 

18,7 
25,2 
29,5 
20,5 
12,9 
26,1 
17,1 
23,1 
22,3 

(1) Emissió de cédules d'inversió i altres fons a llarg ter-
mini i descomptables amortitzacions. 

(2) Altres emissions publiques (organismes, corporacions lo
cáis, etc.), descomptades amortitzacions i les emissions 
de 1'INI. 

(3) Total acumulat (l) + (2). 
(4) Fons públics en mans de les caixes d'estalvi el 31 de 

desembre. 
(5) Increments en la cartera de fons públics de les caixes. 
(6) = (5)/(3) (percentatge). 
* Només el primer semestre de l'any 1979. 
Font: «Boletín Estadístico». Banco de España, i CECA. 

QUADRE 3.18. 

Emissió d'obligacions per VINI (milions de ptes.) 

Anys 
Obligacions Obligacions Nominal 

interior exterior anuHat 
Nominal 
subscrit 

Nominal 
en 

cartera 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

5.125 
7.775 
9.430 
4.460 
8.600 
8.300 
9.100 
9.000 

4.037.426 
8.759.475 
9.433.099 
4.474.820 
8.584.330 
8.329.250 
9.100290 
7.111.655 

1.087.574 
103.099 
100.000 
85.180 
100.850 
71.600 
71.310 

1.959.655 

m 



Anys 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
TOTAL 

OhHcrn¿*inrre tflMíoor^írtTie 

interior 

9.900 
10.070 
12.900 
13.070 
8.000 

17.554 
13.000 
15.000 
16.000 
16.000 
22.000 
28.000 

242.384 

exterior 

^ ^ ^ » 

_ 

_ 

_ _ 

— 

1267.620 
— 

— 

— 

— 

— 

_ 

1267.620 

Nominal 
anuHat 

_ 

— * 

— 

——. 

_ . 

— 

11260 
— 

— 

— . 

_ 

— 

11260 

Nominal 
subscrit 

10.643.990 
10375275 
12.691.740 
12.918.050 
8.359.340 

18.532.170 
12.707.550 
14.618.970 
16.770530 
16.108.600 
21.993.000 
24.870.400 

240.419.960 

Nominal 
en 

cartera 

315.665 
10.390 

218.650 
370.600 
11.260 

300.710 
581.900 
962.930 
192.400 
83.800 
90.800 

3220.400 
3220.400 

QUADRE 3.19. 

Subscripció d'obligacions (percentatges) 

Caixes Mutualitats 
Anys d'estalvi i Montepíos INP Particulars Personal Total 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

75,78 
81,69 
78,28 
72,58 
51,64 
59,79 
59,77 
61,09 
97,71 
70,97 
66,80 
8935 
97,95 
99,41 
99,16 
99,08 
99,83 
99,83 
99,98 
99,94 

23,99 
16,67 
18,18 
21,12 
43,00 
35,00 
38,50 
38,17 

1,59 
28,96 
2935 
9,26 
0,99 
0,27 
0,73 
0,91 
0,17 
0,16 

_ 

0,01 

— 

0,44 
3,12 
4,95 
4,85 
4,91 
1,11 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

_ 

^ ~ 

^ 

— 

_ _ 

— 

— 

0,08 
1,14 
0,14 
0,69 
0,39 
0,30 
0,57 
0,74 
0,65 
0,06 
3,85 
132 
1,01 
0,32 
0,11 
0,01 

— 

0,01 
0,02 
0,05 

0,15 
0,06 
028 
0,66 
0,12 

— 

0,05 
— • 

0,05 
0,01 

_ -

0,07 
0,05 

— 

— 

— 

— . 

. 

— 

— 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 



QUADRE 3.19. (bis) 

Subscripció d'emissions privades de renda fixa (exceptuant 
bañes) t participado de les caixes en la subscripció (milions 

de pessetes) 

Anys 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

(1) 

3.734 
10.755 
8.031 
10.024 
13.243 
18.505 
25.067 
23.982 
33.758 
33.403 
39.515 
49.052 
48.490 
79.121 
99.689 
110.759 
82.378 

(2) 

9.443 
16.965 
14.688 
17.711 
23.196 
26.171 
37.616 
34.644 
43.855 
40.674 
48.727 
64.725 
61.825 
93.742 
122.621 
124.676 
95.482 

(3) 

39,5 
63,4 
54,7 
56,6 
57,1 
70,7 
66,6 
69,2 
77,0 
82,1 
81,1 
75,8 
78,4 
84,4 
81,3 
88,8 
86,3 

(4) 

4.784 
18.175 
27.896 
38.912 
53.101 
72.824 
98.939 
123314 
33.758 
65.364 

100339 
139.713 
172.706 
220.519 
272.756 
322343 
354.693 

(5) 

12.097 
33220 
50.998 
70.462 
95.314 
123.207 
162395 
197.607 
43.855 
82.341 

125.489 
177.424 
219.490 
276.138 
340391 
396.208 
433.704 

(6) 

39,5 
54,7 
54,7 
55,2 
55,7 
59,1 
60,9 
62,4 
77,0 
79,4 
80,0 
78,7 
78,7 
80,0 
80,1 
81,4 
81,8 

T 

(1) Subscripcions realitzades per les caixes (milions dé pes
setes corrents). 

(2) Subscripcions totals (milions de ptes. corrents). 
(3) = (l)/(2) (percentatge). 
(4) Subscripcions realitzades per les caixes (total acumulat) 

(milions ptes. constants de l'any 1970). 
(5) Subscripcions totals (total acumulat) (milions de ptes. 

constants de 1970). 
(6) = (4)/(5) (percentatge). 
Font: Memorias de la Dirección General de Política Fi

nanciera. 

En el quadre 3.20 es mostra l'evolució i les quanti-
tats de les emissions de valors de renda fixa en el perío-
de deis anys 1970 al 1978 (en milions de ptes. constants 
de 1970) classificat per sectors emissors. Aqüestes emis
sions es refereixen a les autoritzades, de les quals una 
part important la Junta d'Inversions en declarava el 
carácter d'inversions computables per les diverses enti-
tats financeres, entre elles especiaíment les caixes d'es-
talvis. 
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Aqüestes emissions de renda fixa es refereixen a les 
obligacions emeses per les empreses industriáis i de ser-
veis públics i també els bons de caixa bancaris. Respec
te a aquests últims l'emissió total ha estat de 238 mil 
milions (mesurat en ptes. constants de l'any 1970) sobre 
un total d'emissions de 715 mil milions, és a dir, un 
33 %. Les emissions de bons de caixa son especialment 
importants en els anys anteriors al 1975 per a dismi
nuir en els anys següents. Aixó és perqué des de 
l'any 1975, l'emissió de bons de caixa ja no es declara 
computable per les inversions de les caixes, mentre que 
en els anys anteriors una majoria en tenien declarat 
aquest carácter. Ja ens hem referit anteriorment a la 
contribució de les caixes al financament de la banca a 
través de la subscripció deis bons de caixa. 

Respecte a les emissions totals, els sectors mes im
portants, a part de la banca, son el sector eléctric 
(35,5 % sobre el total d'emissions no bancáries), Tele
fónica (18,3 %) i autopistes (11,4 %) . Segueixen en me
nor importancia el sector químic i petroquímic, metál-
liques básiques, constructores i immobiliáries, i auto-
móbil. Una part important d'aquestes emissions totals 
son declarades aptes per a les inversions de les caixes. 
Per ais valors no bancaris concretament un 84 % i per 
ais valors bancaris un 45 %. Proporció mes baixa peí 
fet que els bons de caixa a partir de l'any 1975 ja no 
son declaráis computables. Si analitzem per sectors qui
nes emissions son declarades computables, és a dir, a 
qui afavoreixen les decisions de la Junta d'Inversions, 
ho podrem constatar en la informado del quadre 3.21. 

El total d'emissions computables per les inversions 
de les caixes entre els anys 1972 i 1977 és de 376 mil 
milions (en ptes. constants de l'any 1970) enfront d'un 
total d'emissions en el mateix període de 552 mil mi
lions, és a dir, les emissions computables representen 
un 68 % del total. Una vegada mes entre les emissions 
no bancáries de tres sectors (electricitat, teléfons i auto-
pistes) es concentra el gruix de les emissions compu
tables: 73,6 °/o. Segueixen en importancia el sector me-
táHiques básiques i automóbils. Els bons de caixa ban
caris representen el 23 % del total d'emissions compu
tables. La penúltima columna del quadre indica per a 
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a cada sector el percentatge de les seves emissions que 
ténen carácter computable. 

Els sectors que superen el 90 %, els mes afavorits 
per l'administració son: teléfons, electricitat i autopis-
tes (els tres importants) i construcció naval, transports 
urbans i transports marítims (poc importants quantita-' 
tiváment). Els bons de caixa bancaris computables re
presenten el 42 % de les emissions totals corresponents 
a aquest període; percentatge bastant baix a causa que 
no teñen el carácter computable des de l'any 1975. De 
tota manera entre els anys 1967 i 1973, els bons han 
estat afavorits en les seves emissions de bons de caixa, 
declarant-les computables per les inversions de les caixes 
d'estalvis, tal com s'observa en el quadre 3.22. 

Cal observar també que la declarado d'emissions 
computables afavoreix unes poques empreses en els tres 
sectors importants: electricitat, teléfons i autopistes. En 
el quadre 3.23 s'observa la llista d'empreses d'aquests 
tres sectors i el volum de les seves emissions compu
tables. Una sola empresa en el sector teléfons (la Tele
fónica), nou empreses en el sector eléctric i set en el 
sector autopistes, assolien en el període deis anys 1972-
1977, el 65 % del total d'emissions computables de 
valors no bancaris. Aquest fet indica una forta concen-
tració deis circuits privilegiáis de financament. 

En el sector eléctric, les grans empreses concentren 
el 89 % de les emissions computables; en el sector d'au-
topistes el 79 %. D'aquest conjunt d'empreses, tant en 
el sector eléctric com en el d'autopistes, la presencia 
d'empreses catalanes o que realitzen les seves inversions 
en l'ámbit de Catalunya és for^a important, cosa que 
indica que el transvasament de recursos per la via de la 
subscripció de valors per les caixes catalanes en aquesta 
década deis anys setanta, no és tan exagerat com en 
temporades anteriors en les quals els valors subscrits 
eren en la seva gran majoria fons públics i obligacions 
de l'INI, les inversions deis quals no tenien molta inci
dencia en l'ámbit de Catalunya. 

Per avaluar el paper de les caixes d'estalvis en el fi
nancament de les inversions privades a través de la 
subscripció d'obligacions podem observar el quadre 3.24 
que conté la informado corresponent. El total d'emis-
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QUADRE 3 2 0 . 

Emissions totals de valors priváis de renda fixa (milions de ptes. constants de 1970) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 TOTAL 

Electricitat 
Teléfons 
Autopistes 
Transports 
Aigua 
Gas 
Transports urbans 
Aparcaments 
Mercats 
Alimentado 
Minería 
Textil 
Paper i arts gráfíques 
Químiques 
Petroquímiques 
Metáüiques básiques 
Construccions metáHiques 
Automóbil 
Construcció naval 
Ciment 
Materials construcció 
Altres 
Construct. i immobil. 

• ) l l 

Diversos 
TOTAL VALORS NO BANCARIS 

19.050 
8.000 
3.850 

70 
65 

375 
2.000 

190 

48 

6~15 
450 
910 

350 
539 

2.000 
2.500 
1.880 

105 

995 

44.058 

14382 
8.989 
3.643 

662 
946 
189 
114 

568 
1.505 
2.933 
1.183 

300 
946 

1.183 
142 

700 
123 
274 

38.784 

15.869 
10.179 
6.417 

133 

732 
18 

133 
239 
363 

115 
310 

3.584 
1328 
1328 

549 

155 

89 
1.903 

44 
50 

43.137 

13.930 
10.435 
12.160 

185 
32 

1.043 
1.886 

Ü51 
411 
25 

741 
1.124 
3.010 

963 
36 

741 
2.970 

136 
1.682 

803 
366 

51.961 

16.126 
10.887 
5.498 

27 

"748 

238 

1.065 
105 

731 
1.837 
2.041 
3.174 

2.722 

1.497 
204 
397 

2.812 
851 
524 

17.033 
12.086 
8.476 

157 
906 

1.813 

19.906 
11.528 

9.516 
1.153 

26 
996 
262 

24.400 
6.716 
4.723 

AAA 
224 
45 

1305 
423 
205 

1.112 
2.919 

3.505 
887 

1.849 

1.354 
1.692 

181 
4.668 

5 
216 

51.485 60.793 

367 
2273 

750 
6.955 
1.834 
4.978 
2.057 
2358 

770 
686 
186 

3.052 
1.483 
1328 

72263 

1.755 
381 
13 

2.909 
6292 
1.343 
9.111 
1.095 
2261 

5 
1.041 

537 

3J55 
206 
672 

67331 

28.486 
8.639 

2A60 
1.178 

29 

452 

353 
1351 

130 
446 
785 

255 
1.794 

868 

47.126 

169.182 
87.459 
54283 
4.176 
1.682 
5.136 
6.925 

750 
634 

5.766 
3207 

948 
7224 

33.632 
12.489 
24.722 
5.909 

12.921 
2.746 

10.850 
3366 
1244 

20.761 
4383 
3.496 

476.938 

35,5 
183 

0,9 
0,4 
1,1 
1,5 
0,2 
0,1 

0,7 
0,2 
1,5 
7,1 
2,6 
5,2 

2,7 
0,6 
2,3 
0,7 
03 
4,4 
0,9 
0,7 

100 

Font: Memoria de ¡a Dirección General de Política Financiera, i elaborado propia. 
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sions subscrítes computables o no en el període deis 
anys 1970 a 1978, és de 433 mil milions de ptes. (en 
valors no bancaris i pessetes constants de l'any 1970). 
D'aquest total subscrit corresponen a les caixes d'estal-
vis 354 mil milions, és a dir el 82 %, índex que exem-
plifica perfectament l'important paper de les caixes en 
el financament de les emissions de valors privats. 

Per al període deis anys 1970 a 1977 les emissions 
computables de valors no bancaris arriba a la quantitat 
de 360.847 milions de pessetes i les caixes subscriuen 
322.343 milions de pessetes (tot en ptes. constants de 
l'any 1970) és a dir el 89 %. 

No totes les emissions computables son subscrítes 
per les caixes, degut al fet que les emissions computa-
bles per les caixes ho son també per a altres institu-
cions com caixes rurals, Instituí Nacional de Previsió, 
companyies d'assegurances, ..., de manera que les inver-
sions han de ser compartides entre les diferents en-
titats. 

QUADRE 3.22. 

Bons de caixa emesos i declaráis aptes per a les inversions 
de les caixes d'estálvis 1967-1973 (en milions de ptes~) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
TOTAL 

Bons de 
caixa 

emesos 

3280 
4.370 
9250 

12.425 
5.200 

22.750 
77.000 

134275 

Declarats 
aptes 

2.180 
3.170 
9250 

10.925 
4200 

20250 
67.000 

116.975 

% 

663 
723 

100,0 
87,9 
80,8 
89,0 
87,0 
87,1 

Font: Memorias de la Dirección General de Política Finan
ciera, i elaboració propia. 
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QUADRE 3.23 

Emissions computadles. Principáis empreses emissores en els sectors tetéfons, 
éléctriques t autopistas (müions de ptes.) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 Total 

C. Telefónica 
FECSA 
Iberduero 
Sevillana electricidad 
FENOSA 
Hidrola 
Unión eléctrica 
ENEHER 
Hidroeléctrica Cantábrico 
Hidruña 
TOTAL ÉLÉCTRIQUES (1) 
TOTAL SECTOR ELÉCTRIC (2) 

(D/(2) % 
Autopistas Mare Nostrum 
Autopistas Navarra 
Europistas CE 
Autopistas CE 
Autop. Cataluña-Aragón 
Iberpistas 
Autopistas Vasco-aragonesas 
TOTAL AUTOPISTES (3) 
TOTAL SECTOR AUTOP. (4) 

(3)/(4) o/o 
TOTAL GRANS EMPRESES (5) 
TOTAL EMISSIONS COMP. (6) 

(5)/(6) % 

11.500 
6.500 

2.000 
1.750 
2.000 

1.800 
600 
650 

15.300 
17.928 
85,3 
1.000 

950 
2.000 

3.950 
7.250 
54,5 
30.750 
44.213 
69,5 

13.000 

3.750 

2.500 
1.000 
1250 
1.455 
9.955 

16.055 
62,0 
2.000 

5.450 
5.200 

Too 
12.550 
15.150 
82,8 
35.505 
53.065 
66,9 

16.000 
6.500 
3.000 
3.000 
2.000 
2.000 
3.000 
2.000 
1.250 

22.750 
23.700 
96,0 
1.500 
1.900 

500 
1.000 

"¡80 

5.580 
8.080 
69,1 

44.330 
65.735 
67,4 

20.000 
3.000 
5.000 
4.000 
3.000 
3.000 
3.000 
2.000 
1.000 
500 

24.500 
28.185 
86,9 
5.200 
2.500 
2.325 
200 

2.000 
1.500 

14.025 
14.025 
100,0 
58.525 
88.300 
66,3 

22.000 
3.000 
7.000 
8.000 
4.000 
5.000 
4.000 
2.500 
1.200 
1.500 

36200 
37.900 
95,5 

3.500 
810 

4.000 
1.250 
2.500 

12.060 
18.160 
66,4 
70260 

112.515 
62,4 

15.000 
9200 
11.900 
4.000 
4.800 
6.000 
4.800 
4.800 
1.500 
1.400 

48.400 
53.000 
91,3 
3.000 
1.000 

750 
600 

2200 
7550 
7.750 
97,4 
70.950 

112.828 
62,9 

97.500 
28200 
26.900 
21.000 
19.300 
18.000 
17.300 
14.100 
6.800 
5.505 

157.105 
176.768 

88,9 
12.700 
8.900 

10.035 
8.700 
6.750 
4.930 
4.700 

55.715 
70.415 
79,1 

310320 
476.656 

65,1 

Font: Memorias de la Dirección General de Política Financiera, i elaborado propia 



QUADRE 324. 

Emissions de valors priváis de renda fixa (milions de píes, constants de 1970) 
Reswn 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Total 

(5) 

(6) 

Emissions valora no bancaris 
Emissions valors bancaris 
TOTAL 
Inversions aptes caixes 
(totals) 
(4)/(3) (percentatge) 
Inven aptes caixes 
(valors no bancaris) 
(5)/(l) (percentatge) 
Inversions aptes caixes 
(valors bancaris) 
(6)/(2) (percentatges) 

44.058 
12.425 
56.483 

48.830 
86,5 

37.905 
86,0 

10.925 
87,9 

38.784 
4.920 

43.704 

36.451 
83,4 

32.477 
83,7 

3.974 
80,8 

43.137 
20.137 
63274 

57.056 
90,2 

39.133 
90,7 

17.923 
89,0 

51.961 
61.806 

113.767 

97356 
85,8 

43.775 
84,2 

53.781 
87,0 

51.485 
44229 
95.714 

60.793 
30.065 
90.858 

59.695 53.360 
62,4 58,7 

44.726 53360 
86,9 87,8 

14.969 
33,8 

72263 
29.606 

101.869 

58.958 
57,9 

58.958 
81,6 

67331 
19.476 
86.807 

50.513 
58,2 

50513 
75,0 

429.812 
222.664 
652.476 

462.419 
70,9 

360.847 
84/) 

101.572 
45¿ 

Font: Memorias de la Dirección General de Política financiera, i elaborado propia, 



3.7. INVERSIONS OBLIGATÓRIES I 
TRANSVASAMENTS INTERREGIONALS 

Per establir el desequilibri entre l'estalvi generat a 
Catalunya destinat a finangár la inversió privada (és a 
dir, les inversions en valors privats de les caixes catala
nes) i la part de la inversió privada fmancada peí con-
junt de l'estalvi que es dirigeix a Catalunya (aixó signi
fica la quantitat de les emissions que teñen com a destí 
realitzar inversions a Catalunya) tenim, en primer lloc, 
com a referencia global les dades contingudes en el 
quadre 3.25. Aquí es mostra el total subscrit a Catalunya 
—tant siguin caixes o com altres institucions— durant 
el període deis anys 1970 al 1978 

Del total subscrit de 354 mil milions, en corresponen 
119 a la quantitat subscrita a Catalunya, sempre en pes-
setes constants de l'any 1970, aixó vol dir, el 28 %. Per 
contra, tal com s'observa en el quadre 3.26 les emissions 
computables en valors bancaris d'empreses amb seu so
cial a Catalunya representen el 22 % del total. Si pre-
nem aquests percentatges com a indicadors, tindrem que 
el transvasament de recursos realitzat per les caixes 
catalanes en el període deis anys 1970 a 1978 ha estat 
la quantitat de 21.636 milions de pessetes (constants de 
l'any 1970), és a dir, el 6 % del total subscrit per les 
caixes espanyoles, 

En aquest mateix quadre on apareixen les emissions 
computables d'empreses amb seu social a Catalunya, s'hi 
constaten les emissions corresponents a les grans em
preses eléctriques i autopistes. Aquests dos sectors con
centren les dues terceres parts del total de les emis
sions computables. 

Tornant al tema del possible transvasament de re
cursos, pot avaluar-se aproximadament sobre la base 
deis tres capítpls en qué les inversions de les caixes ca
talanes no reverteixen íntegrament en el financament 
d'inversions localitzades a Catalunya. Aquests tres ca-
pítols son: els fons públics computables, les obligacions 
de TINI i els valors privats de renda fixa. 

En conjunt, les caixes de la Federació Catalano-ba-
lear invertiren en el període deis anys 1971 al 1979 un 



total de 146.120 milions de pessetes (constants de l'any 
1970), xifra que representa els increments de la cartera 
de valors (quadre 3.27) i per tant el saldo entre noves 
subscripcions i amortitzacions de títols anteriorment 
subscrits. Aquest total, per al conjunt de les caixes es-
panyoles fou de 453.494 milions de pessetes, és a dir, 
que el percentatge per a la Federado Catalano-balear 
fou del 32,2 %. Si d'aquí es dedueix el 7 % corresponent 
al territori de les liles, el percentatge per a Catalunya 
será del 20,9 %. És evident que les inversions realitza-
des pels tres cañáis de finangament citats no arriben 
a representar per a Catalunya aquest mateix percen
tatge; d'aquí l'existéncia d'un transvasament de recur
sos per la via de les inversions de les caixes d'estalvis. 
Per fer-ne una aproximació quantitativa prenem els se-
güents indicadors: 

— Les inversions de l'INI a Catalunya venen a repre
sentar un máxim del 10 %. 

— Les inversions publiques a Catalunya representen un 
máxim del 15 %. 

— Les inversions privades deis cañáis privilegiáis de 
finangament (emissions computables) representen a 
Catalunya un 24 %. 

Si comptem que les inversions de l'INI son finanga-
des amb l'emissió d'obligacions, que les inversions pu
bliques ho son amb l'emissió de fons públics computa-
bles i que les inversions privades amb l'emissió de va
lors de renda fixa, resultará que el transvasament de 
recursos será del següent ordre: 

Subscripcions de títols de renda fixa: 339.660. Deis quals 
— Finangament d'inversions a Catalunya (24 %): 81.518 
Subscripció de fons públics: 70.080. Deis quals 
— Finangament d'inversions a Catalunya (15 %) 10.512 
Subscripció d'obligacions de l'INI: 43.754. Deis quals 
— Finangament d'inversions a Catalunya (10 %): 4.375 
Total finangament d'inversions a Catalunya: 96.405 
Inversions de les caixes catalanes 
(29,9% del total): 35.595 
Transvasament de recursos: 39.190 
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QUADRE 325 

Emissions de valors priváis de renda fixa. Subscripcions (milions de pies.) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(6) 
<7) 

<8) 

Total 
Total 
Total 

Total emés 
Total computable 

subscrit 
subscrit caixes 
subscrit Catalunya 

(4)/(2) 
(5)/(3) 
(4)/(3) 

Total subscnt 
Total subscrit caixes 
Total subscrit Catalunya 
Total subscrit acumulat 
Total subscrit caixes acum. 

(7)/(6) % 
Total subscnt Cat. acum. 

(8)/(6) % 

44.033 
37.905 
43.855 
33.758 
10.615 
89,1 
24,2 
77,0 
43.855 
33.758 
10.615 
43.855 
33.758 
77,0 
10.615 
24,2 

40.837 
34.324 
40.674 
33.403 
10.128 
97,3 
24,9 
82,1 
38.486 
31.606 
10.704 
82.341 
65.364 
79,4 
21.319 
25,9 

48.703 
44.213 
48.727 
39.515" 
15275 
89,4 
31,3 
81,1 
43.128 
34.975 
13.520 

125.469 
100.339 
80,0 
34.839 
27,8 

64.735 
54.535 
64.725 
49.052 
21.335 
89,9 
33,0 
75,8 
51.955 
39.374 
17.126 

177.424 
139.713 
78,7 
51.965 
29,3 

75.665 
65.735 
61.825 
48.490 
14.188 
73,8 
22,9 
78,4 

42.066 
32.993 
9.654 

219.490 
172.706 

78,7 
61.619 
28,1 

100.598 
88.300 
93.742 
79.121 
25.690 
89,6 
27,4 
84,4 
56.648 
47.813 
15.524 

276.138 
220.519 

80,0 
77.143 
27,9 

137.909 
112.515 
122.621 
99.689 
30.545 
88,6 
24,9 
81,3 
64253 
52.237 
16.006 

340.391 
272.576 

80,1 
93.149 
27,4 

150.390 
112.828 
124.676 
110.759 
34.160 
98,2 
27,4 
88,8 
55.817 
49.587 
15.293 

396.208 
322.343 

81,4 
108.442 

27,4 

Font: Memoria de la Dirección General de Política Financiera. 

120.008 

95.482 
82.378 
29.282 

30J 
86,3 
37.496 
32.350 
11.499 

433.704 
354.693 
81,8 

119.941 
27,7 



QUADRE 326. 

Emissions computábles a Catalunya (milions de pies.) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 Total 

Valors no bancaris 
(Catalunya) 

Valors bancaris 
(Catalunya) 

Valors no bancaris 
(Espanya) 

Valors bancaris 
(Espanya) 

Valors no bancaris 
(Catalunya) (1) 

Valors bancaris 
(Catalunya) 

TOTAL 
Valors no bancaris 

(Espanya) 
Valors bancaris 

(Espanya) 
TOTAL 
Grans empreses eléct. 

(Catalunya) 
Autopistes (Catalunya) 
TOTAL (2) 
(2)/(l) m 

12595 9.535 15.050 21585 19.115 23.750 

12500 20500 

44213 54535 65.735 88300 112515 112.828 

20250 67.000 22.000 

11.148 7.654 10240 13.044 10.016 

11.064 16.455 

39.133 43.775 44.726 53360 58.958 

17.923 53.781 14.969 

7.922 
885 

8.807 
79,0 

1.971 
1.605 
3.576 
46,7 

5.783 
1.021 
6.804 
66,4 

3324 
4351 
7.675 
58,8 

t . l T h 3.i 
2.096 
5.764 
57,5 

12.828 

10.633 

— 

50.513 

6.895 
1.679 
8.574 
80,6 

62375 

27519 
90254 

290.465 

86.673 
377.138 

41.200 
65,7 

21,6% i 

31,8% 
23,9% 

ri 

Ptes. 
corrents 

Ptes. 
constants 
de 1970 

Font: Memoria de la Dirección General de Política Financiera, i elaborado propia. 



• . 

* 

1971 

(1) 8.678 
(2) 27.669 

(3) 3.314 
(4) 8.573 

(5) 2.195 
(6) 6.831 

(1) Catalunya l 
(2) Espanya I 
(3) Catalunya 1 
(4) Espanya ) 
(5) Catalunya 1 
(6) Espanya J 

Increments en 
* • 

1972 
r 

10.632 
29.974 

1.996 
10.402 

4.529 
11.035 

Subscrip 

1973 

18.611 
47.582 

179 
2.545 

2.149 
7.444 

QUADRB 3.27. 

la cartera de valors (müions de ptes. 

1974 

11.072 
39.611 

—1.994 
—3.662 

-434 
—1.473 

1975 

15.201 
48.114 

—1.659 
—2.443 

2.587 
7.648 

ció de valors de renda fixa 

1976 

14.579 
41.721 

8.218 
26.116 

2.093 
6.486 

Subscrípció de fons públics computables 

Subscrípció d'obligacions de 11NI ^ 

1977 

14.785 
46.484 

—754 
—2.895 

—2.139 
—4.900 

constants) 

1978 

10.993 
30.544 

6.495 
22.626 

623 
495 

-

1979 

6.361 
27.961 

5.369 
8.818 

2.441 
10.188 

• 

Total 

110.912 
339.660 

32,7 
21.164 
70.080 
30,2 
14.044 
43.754 
32,1 

1 

Font: Elaborado propia. 



Aquesta quantitat representa el 8,6 % del total d'in-
versions i el 28,9 % de les inversions de les caixes cata
lanes. Ens referim només a la cartera de valors. Malgrat 
tot, aquesta quantitat no és excessiva si la comparem 
amb d'altres etapes anteriors en qué els cañáis de 
finangament privilegiat revertien en una mesura ínfima 
sobre les inversions a Catalunya. La década deis anys 
setanta amb les inversions eléctriques i obres publiques 
(autopistes) no ha estat excessivament discriminatoria 
per a Catalunya. 

3.8. LA CARTERA DE PRÉSTECS I CRÉDITS 

La cartera de préstecs i crédits junt amb la cartera 
de valors constitueix la principal inversió de les caixes 
d'estalvis i per tant una de les parts fonamentals del 
seu actiu. El rendiment deis fons captats per les caixes 
es produeix essencialment a través d'aquest tipus d'in-
versió, mentre que la cartera de valors constituía la 
part principal de les inversions obligatóries d'escás ren
diment. Si es compara amb la banca, per a la qual la 
tasca de crédit també té importancia —sobretot si es 
compara amb Tescassa entitat de la cartera de valors— 
les caixes d'estalvis han de guanyar els seus actius fona-
mentalment amb els crédits i préstecs, mentre que la 
banca utilitza preferentment la cartera d'efectes, ope-
ració activa prohibida a les caixes fins la reforma de 
l'any 1977 i que malgrat la derogació de la prohibido 
no representa, en els darrers anys, un capítol important 
de les inversions de les caixes, tal com pot observar-se 
en el quadre 3.28. 

La cartera de préstecs i crédits és el principal actiu 
de les caixes, situant-se en una proporció creixent en la 
década deis setanta —per sobre del 40 %. La banca no 
arriba per contra a dedicar el 30 % deis actius a aquest 

capítol, essent la cartera d'efectes l'activitat inversora 
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principal. Si es compara la cartera de préstecs i crédits 
i la cartera de valors s'observa un major creixement en 
la primera que en la segona, indicant que les noves in-
versions de les caixes s'han dirigit preferentment cap 
ais crédits i préstecs en comptes de la inversió en va
lors. 

Aquesta informació queda recollida especialment en 
el quadre 3.28 i 3.29. 

L'evolució de les inversions mostra el creixement 
ocupat en inversions per part de la cartera de préstecs 
i crédits. Sobre el total d'inversions aquesta cartera re-
presentava l'any 1970 el 49 % per al conjunt de les 
caixes confederades i el 46 % en la Federado Catalano-
balear, mentre que l'any 1979 creix aquesta proporció 
al 57 % en el primer cas i al 58 % en el segon. 

Aquest creixement de la cartera de préstecs i crédits 
es deu fonamentalment a l'increment deis crédits i prés
tecs de carácter general, és a dir, els no reguláis ofi-
cialment i que son lliures inversions de les caixes. 

L'evolució de les caixes de la Federado Gatalano-ba-
j 

lear, comparada amb el total, fa veure que, partint les 
primeres d'una menor participado deis crédits de ca
rácter general, l'any 1979 representen el 32 % enfront 
del 31 % per al conjunt de l'Estat espanyol. L'evolució 
de l'estructura de les inversions de les caixes en ambdós 
casos és paral-lela, disminueix el pes de la cartera de 
valors —quasi tots ells computables— i augmenta la 
proporció de la cartera de préstecs i crédits, especial
ment degut a l'increment deis de carácter general o 
inversions lliures. Aquests últims representen la part 
fonamental de les inversions lliures de les caixes —del 
80 % al 90 % aproximadament. 

El concepte de cartera propia de préstecs i crédits 
inclou els de carácter lliure —en general— i els de regu
lado especial —de carácter obligatori. Les primeres re-
presentaven l'any 1970 el 25 % d'aquest capítol per al 
conjunt de les caixes i el 14 % en les caixes de la Fede
rado Catalano-balear. 

L'any 1979 es dona un canvi d'estructura important, 
representen respectivament el 65 % en el primer cas 
i el 68 % en el segon, L'increment de les inversions lliu
res de les caixes está justificat essencialment per l'in-
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crement deis présteos i crédits de carácter general. 
Els présteos i crédits de les caixes poden classificar-

se segons sis tipus, tal com s'exposa en el quadre 3.30: 
crédit a corporacions locáis i organismes públics, crédit 
a entitats oficiáis, cartera d'efectes, crédits de tipus hi
potecan, altres no hipotecaris, crédits amb fons del 
Banc de Crédit Agrícola. £1 quadre ens mostra l'evolu-
ció en el període deis anys 1970 a 1979 segons l'esmen-
tada classificació —expressat en percentatge sobre el 
total de dipósits. 

La part principal és ocupada per la cartera propia 
(4 i 5) mentre que els altres capítols representen una 
part ben petita. 

L'operació básica en les operacions de crédit son els 
crédits de tipus hipotecan. En el període deis anys 1970 
a 1979, sobre un increment de dipósits de 2.838.374 mi-
lions de pessetes, en corresponen aproximadament la 
meitat (1.409.523 milions) a inversions en la cartera de 
crédits i préstecs. D'aquest total el 60 % son crédits de 
tipus hipotecan. El crédit oficial (1 i 2) només repre
senta VÍJS% i el crédit amb fons aliens el 2,5 % del 
total. Del global de l'increment de dipósits (2.838.374 
milions de pessetes) correspon a rinversió financera en 
el període deis anys 1970 a 1979 la quantitat de 2.361.413 
milions de pessetes (és a dir, el 83 % de l'increment deis 
dipósits). La cartera de préstecs i crédits ocupa la part 
principal de la inversió financera. 

A partir de la reforma de l'any 1977 que estableix 
la reducció deis coeficients legáis, les noves inversions 
de les caixes s'han dirigit preferentment ais préstecs de 
carácter general, tal com s'observa en el quadre 3.31, 
al-ludint les caixes amb seu a Catalunya. L'increment de 
la inversió en el període deis anys 1977 a 1979 s'ha diri
git preferentment a la cartera de préstecs i crédits 
(59 %), deis quals la majoria de carácter general o lliure 
(50 % del total). Les inversions lliures representen en 
total el 59 %. 

El canvi d'estructura de les inversions ha estat el 
resultat de la reducció deis coeficients legáis en inver
sions obligatóries. L'evolució d'aquests coeficients és 
visible en el quadre 3.32. Les inversions computables 
son en sentit estríete els préstecs de regulació especial, 
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pero poden considerar-se també inversions obligatóries 
els présteos de mediado (tot i que es realitzen amb fons 
aliens) i els d'estalvi vinculat i estalvi emigrant, que son 
crédits realitzats en contrapartida a aquest tipus de 
dipósit d'estalvi. La seva importancia és molt reduida, 
especialment a Catalunya. 

Els coeficients legáis respecte a présteos i crédits 
mostren una tendencia decreixent a partir de l'any 1973. 
L'ordre ministerial del 13.XI1.1967 havia fixat la cota 
máxima del 35 % a repartir de la següent manera: 7 % 
en préstecs de construcció de vivendes, 13 % a l'agri-
cultura, 9 % a la industria i 6 % per a altres préstecs. 

En la década deis anys seixanta els coeficients legáis 
sumen entorn del 30 %. A partir de l'any 1973 s'aniran 
reduint progressivament. 

L'ordre ministerial del 9.VIIL1974 havia fixat per a 
fináis de l'any 1982, un coeficient total de préstecs i 
crédits del 16 %. La reforma de l'any 1977 acedera des-
prés el procés de reducció, fixant per a fináis de l'any 
1981 l'objectiu del 10 %. Aquest ritme —que havia de 
ser reducció de 0,25 punts mensuals— queda modificat 
l'any 1979 substituint-lo per una reducció mensual de 
0,10 punts. A partir de l'any 1978 es fixa com a objectiu 
el financament a l'exportació de l'l %: operació fins 
aleshores vedada a les caixes d'estalvis. A fináis de l'any 
1979 el coeficient total quedava en 17,10 %, continuant 
el procés de reducció mensual de 0,10 punts fins arribar 
al 10 % fixat en la reforma de l'any 1977; cota a la qual 
s'arribará a mitjans de la década deis anys vuitanta. 
Fins l'any 1973 el coeficient de préstecs i crédits es 
dividia en subcoeficients segons el destí sectorial deis 
crédits. Després només es fixaria un coeficient total, 
essent decisió discrecional de radministració determi
nar la composició sectorial. 
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QüADRB 328. 

Partides de Vactiu a catxes i bañes (mitions de ptes.) 

CAIXES 

Cartera d'efectes 
Cartera de présteos 

i crédits 
Cartera de valors 
TOTAL ACTIÜ 

BANCA 

Cartera d'efectes 
Cartera de préstecs 

i crédits 
Cartera de valors 
TOTAL ACTIU 

1965 

80.317 
43.156 

250.475 

339353 

145504 
26.827 

693.128 

% 

32,1 
17,2 

100 

49,0 

21,0 
3,9 

100 

1970 

262.060 
159.435 
638.542 

722.511 

320296 
59.748 

1.513.411 

% 

41,0 
25,0 

100 

47,7 

21,2 
3,9 

100 

1973 

490.730 
338.545 

1.792.018 

1.331.193 

745.358 
113.089 

2.840.811 

% 

41,1 
28,4 

100 

46,9 

26,2 
4,0 

100 

1976 

957.598 
611.063 

2.118.165 

2.426.465 

1.496.950 
253.471 

5264.321 

% 

45,2 
28,8 

100 

46,1 

28,4 
4,8 

100 

1979 

-

37.749 

1.612333 
858.536 

3.720295 

3.633.783 

2.594.028 
335.654 

8.569.841 

% 

1,0 

43,4 
23,1 

100 

42,4 

303 
3,9 

100 

Font: «Boletín estadístico». Banco de España. 



QUADRE 328. 

Inversions de les caixes confederades (percentatges sobre dipósits) 

Cartera propia présteos i crédits 
1. De carácter general 
2. De regulado especial 

Cartera de valors 
1. Computables 
2. No computables 

TOTAL 
r 

Inversions lliures 
Inversions obligatóries 

Préstecs lliures/inv. lliures 
Préstecs obligatoris/inv. oblig. 

1970 

45,2 
11,3 
33,9 
46,2 
43,6 
2,6 

91,4 

13,9 
77,5 

0,81 
0,44 

1971 

43,5 
10,6 
32,9 
463 
43,4 
2,9 

89,8 

13,5 
76,3 

0,79 
0,43 

1972 

43,4 
11,0 
32,4 
46,8 
43,9 
2,9 

90,2 

13,9 
76,3 

0,79 
0,42 

1973 

45,2 
13,6 
31,6 
46,7 
43,6 
3,1 

91,9 

16,7 
75,2 

0,81 
0,42 

1974 

48,7 
17,7 
31,0 
44,1 
40,9 
3,2 

92,8 

20,9 
71,9 

0,85 
0,43 

1975 

48,6 
21,3 
27,3 
42,7 
39,2 
3,5 

91,3 

24,8 
66,5 

0,86 
0,41 

1976 

49,5 
23,8 
25,7 
43,8 
40,3 
3,5 

93,3 

27,3 
66,0 

0,87 
039 

1977 

50,0 
28,1 
21,9 
40,2 
37,1 
3,1 

903 

313 
59,0 

0,90 
037 

1978 

503 
31,0 
193 
383 
353 
3,1 

88,6 

34,1 
543 

0,91 
035 

1979 

47,3 
30,9 
16,4 
35,6 
32,6 
3,0 

82,9 

33,9 
49,0 

0,91 
033 



QUADRB 329 

inversions de les catxes de la Federado Catcdano-balear 
(percentatges sobre dipósits) 

Cartera propia préstecs i crédits 
1. De carácter general 
2. De regulado especial 

Cartera de valors 
1. Computables 
2. No computables 

TOTAL 

Inversions lliures 
Inversions obligatóries 

Préstecs Uiures/inv. lliures 
Préstecs obligatoris/inv. obligat. 

1970 

40,7 
55 

325 
47,4 
45,7 
„l7 
88,1 

7,2 
80,9 

0,76 
0,44 

1971 

42,2 
6,8 

35,4 
46,6 
44,8 
1,8 

88,8 

8,6 
80,2 

0,79 
0,44 

1972 

42,8 
8,4 

34,4 
46,4 
44,6 

1,8 
89,2 

10,2 
79,0 

0,82 
0,44 

1973 

45,4 
11,8 
33,6 
46,5 
45,0 

15 
91,9 

13,3 
78,6 

0,89 
0,43 

1974 

485 
16,0 
325 
43,0 
41,4 
1,6 

915 

17,6 
73,9 

0,91 
0,44 

1975 

49,7 
24,1 
25,6 
4U 
39,3 

1.9 
90.9 

26,0 
64,9 

0,93 
0^9 

1976 

50,8 
275 
233 
42,6 
40,9 
1.7 

93,4 

29,2 
64,2 

0,94 
0^6 

1977 

48,4 
29,9 
185 
39,4 
37,9 
15 

87,8 

31,4 
56,4 

0,95 
033 

1978 

49,9 
33,0 
16,9 
38,2 
35,9 
23 

88,1 

353 
52,8 

0,93 
0,32 

1979 

46,9 
32,1 
14,8 
35,9 
335 
2,4 

80,4 

345 
45.9 

0,93 
032 



QUADRE 330. 

Estructura de la cartera de préstecs i crédits, Espanya 
(percentatge sobre dipdsits) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Total 
i» 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1970/79 11.126 10.375 37.749 842.702 472.309 35.262 1.409.523 
0,8 0,7 2,7 59,8 33,5 2,5 100 

0,2 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
0,4 

05 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

W 

— 

0,4 

_ 

— 

_ _ _ 

_ 

— 

— 

0,4 
1,1 

233 
23,6 
24,4 
25,4 
27,7 
283 
29,4 
29,3 
29,7 
28,6 

17,9 
16,5 
16,2 
17,5 
18,5 
17,4 
17,2 
18,4 
18,8 
16,7 

2,2 
2,1 
1,7 
1,5 
13 
13 
13 
1,6 
13 
1,4 

44,1 
42,8 
42,6 
44,7 
48,0 
47,7 
48,3 
49,5 
50,6 
48,6 

F 

(1) Crédit a corporacions locáis i organismes públics. 
(2) Crédit a entitats oficiáis de crédit. 
(3) Cartera d'efectes. 
(4) Crédits de tipus hipotecan. 
(5) Altres crédits no hipotecaris. 
(6) Crédits amb fons del Banc de Crédit Agrícola. 

Font: «Boletín Estadístico». Banco de España. 
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QUADRB 331. 

Inversions de les caixes amb seu a Catalunya (ntüions de ptes.) 

1977 % 1979 % 

III. Cartera de valors 
1. Computables 
2. No computables 

IV. Cartera de préstecs 
i crédits 
1. Carácter general 
2. Regulado especial 
3. Mediació 
4. Estalvi vinculat 
5. Estalvi emigrant 

IV bis. Cartera d'efectes 
TOTAL INVERSIÓ 

258.490 
248.311 
10.179 

323240 

198.581 
120.789 

3.762 
104 

4 
288 

528.018 

44,4 
42,7 
1,7 

55,5 

34,1 
20,8 
0,6 

0,1 
100 

338.749 
315.132 
23.617 

448.789 

304.303 
139.569 

4.845 
56 
16 

6.179 
793.717 

42,7 
39,7 
3,0 

56,5 

38,3 
17,6 
0,6 

0,8 
100 

1977/79 % 

80259 
66.821 
13.438 

125549 

105.722 
18.780 
1.083 
—48 

12 
5.891 

211.699 

37,9 
31,6 
63 

59,3 

49,9 
8,9 
0,5 

2,8 
100 

Font: «Boletín de estadística y coyuntura». Cámara de Comercio, Industria y Navegación. 



QUADRE 3.32. 
• . 

Coeficients legáis de présteos i crédits (percentatge sobre dipósits) 

Disposició legal Total 
Construceió 

vivendes Agricultura Industria 

Altres 
préstecs 
socials 

OM 7-VIII-62 
OM 20-VIII-64 

OM 28-VI-67 
OM 13X11-67 
OM 31-1-73 
OM 3-YIII-73 

OM 9-VIII-74 

OM 9-VIII-74 
OM 23-VII-77 
CBE 29-VII-77 

CBE 16-V-78 

CBE 16-V-78 

30 
30 
30 
35 
33 
32,50 
30 
28 
26 
24 
22 
21,75 

( * ) 

10 
7 
7 
7 
7 

(A) 

10 
13 

(M-78) 
(reducció mensual de 0,25) 

20,50 (l-VI-78) 

20,25 (l-VII-78) 
20 (l-VIII-78) 

(reducció mensual de 0.10) 
16,90 (MII-80) 

Font: «Boletín estadístico». Banco de España. 

17 
17 

Supressió 

Financament 
exportado 

030 
1,00 

0,50 
1,00 

7 
9 

6 
6 



3.9. ESTRUCTURA SECTORIAL DEL CRÉDIT 

Els crédits dirigits a organismes oficiáis representen 
una part molt petita del total. La majoria, tant els de 
carácter general com els de regulado especial van des
tináis al sector privat —particular i empreses— amb 
un pes especial del crédit a la vivenda, ja sigui per ais 
promotors-constructors de vivenda, com ais destinataris 
de la vivenda. 

En els quadres 3.33. a 3.36. que segueixen es pot 
observar la distribució sectorial del crédit concedit per 
les caixes i remarcar el gran pes del sector vivenda. 

Els dos primers quadres 3.33. i 3.34. es refereixen 
a la distribució sectorial deis préstecs i crédits de regu-
lacio especial, el primer referit a la Federació Catalano-
balear i el segon al conjunt de la Confederació de Caixes 
d'Estalvis. 

El concepte de crédits «complementaris de la viven
da (510)» es refereix al crédit ais promotors-construc
tors de vivendes. L'altre concepte «5.132 vivenda» es 
refereix ais usuaris de vivenda, és a dir, crédits d'accés 
a vivenda. La resta de crédits no corresponents ni al 
sector agrícola, industria o comerg, comprenen essen-
cialment el crédit a l'exportació (a partir de l'any 1977) 
i els crédits a organismes públics. La tendencia que 
s'observa en la Federació Catalano-balear és en part el 
pes creixent del sector vivenda fins arribar al 78 % l'any 
1976 i situar-se al 66 % l'any 1979. Un comportament 
creixent ofereix també el crédit al comerg i a particu-
lars, mentre que els sectors agricultura i industria dis-
minueixen significativament. 

Comparada la Federació Catalano-balear amb el con
junt de les caixes les tendéncies son molt paralleles, 
tant en el sentit del pes important de la vivenda —amb 
la diferencia que per al conjunt de l'Estat espanyol el 
crédit ais promotors és mes important—, com en la ten
dencia decreixent de l'agricultura i la industria. Una 
diferencia significativa és el major pes del crédit al 
comerg i a particulars en la Federació Catalano-balear 
en els darrers anys.de la década. El crédit a organismes 
públics té menor entitat a Catalunya. 
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QUADRE 3.33. 

Crédits i présteos de regulado especial Federado Catalano-balear 
(milions de pessetes) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

r 

510 Complementarís vivenda 
5132 Vivenda 

TOTAL VIVENDA 
511 Socials agricultura 
512 Socials industria 
513 Comerc i particulars 

Resta 
TOTAL 

510 Complementarís vivenda 
5132 Vivenda 

TOTAL VIVENDA 
511 Socials agricultura 
512 Socials industria 
513 Comerc i particulars 

Resta 
TOTAL 

10,2 
35,6 
45,8 
22,9 
26,1 
4,3 
0,9 

100 

6.568 
22.924 
29.492 
14.746 
16.807 
2.769 

579 
64.393 

9,2 
42,3 
51,5 
21,9 
22,2 
3,7 
0,7 

100 

7.338 
33.739 
41.077 
17.468 
17.707 
2.951 

559 
79.762 

8,3 
49,8 
58,1 
19,9 
17,9 
3,5 
0,6 

100 
L 

7.806 
46.834 
54.640 
18.715 
16.834 
3.292 

564 
94.045 

7,0 
54,7 
64,4 
17,4 
14,0 
3,6 
0,6 

100 

7.794 
63.913 
71.707 
19.374 
15.589 
4.008 

669 
111.347 

5,9 
64,0 
69,9 
15,9 
10,3 
33 
0,6 

100 

7.505 
81.411 
88.916 
20.225 
13.102 
4.198 

763 
127.204 

5,8 
67,7 
73,5 
14,0 
8,9 
3,2 
0,4 

100 

7.042 
82.193 
89.235 
16.997 
10.805 
3.885 

485 
121.407 

5,1 
73,3 
78,4 
10,7 
7,1 
3,5 
0,3 

100 

6.757 
97.115 

103.872 
14.176 
9.407 
4.637 

398 
132.490 

6,1 
68,4 
74^ 
9,7 
7,5 
7,8 
0,5 

100 

7.670 
86.008 
93.678 
12.197 
9.431 
9.808 

629 
125.743 

7,1 
58,4 
653 
83 
7,4 

12,7 
6,1 

100 

9.960 
81.928 
91.888 
11.644 
10.381 
17.816 
8.558 

140.287 

8,4 
57,7 
66,1 
83 
6,0 

173 
1,9 

100 

12.150 
83.460 
95.610 
12295 
8.679 

25.313 
2.747 

144.644 



QUADRE 334. 

Crédits i préstecs de regulado especial Confederado Caixes d'Estalvis 
(milions pessetes) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

510 Complementarís vivenda 
5132 Vivenda 

TOTAL VIVENDA 
511 Socials agricultura 
512 Socials industria 
513 Comerc. i particulars 

Resta 
TOTAL 

510 Complementarís vivenda 
5132 Vivenda 

TOTAL VIVENDA 
511 Socials agricultura 
512 Socials industria 
513 Comerc i particulars 

Resta 
TOTAL 

16,3 
28,7 
45,0 
20,6 
26,6 
6,6 

100 

29.873 
52.535 
82372 
37.708 
48.691 
12.081 
2.198 

183.050 

16,8 
32,2 
49,0 
18,5 
24,8 
6,2 
US 

100 

37.288 
71.470 

108.758 
41.062 
55.045 
13.761 
3329 

221.955 

17,2 
35,8 
53,0 
16,6 
22,4 
6,5 
1,5 

100 

45.772 
95.269 

141.041 
44.175 
59.610 
17297 
3.991 

266.114 

16,0 
41,1 
57,1 
14,5 
19,5 
7,4 
US 

100 

50.665 
130.147 
180.812 
45.916 
61.749 
23.433 
4.479 

316.659 

15,8 
46,8 
62,6 
123 
163 
73 
13 

100 

58.532 
173372 
231.904 

45566 
60.384 
27.784 
4.816 

370.454 

153 
53,1 
68,6 
10,0 
13,1 
7,2 
1,1 

100 

61.998 
212.392 
274390 
39.998 
52398 
28.799 
4.400 

399.985 

14,8 
593 
74,1 
73 
9,7 
7,6 
1,1 

100 

68.109 
272.897 
341.006 
34.515 
44.639 
34.975 
5.063 

460.198 

153 
58,8 
743 
73 
8,1 
8,1 
2,2 

100 

73.559 
279.050 
352.609 
34.644 
38.441 
38.441 
10.440 

474.575 

14,6 
55,7 
70,3 
7,1 
7,0 
8,5 
7,1 

100 

73.865 
281.800 
355.665 
35.921 
35.415 
43.004 
35.920 

505.925 

14,8 
57,7 
723 
7,9 
5,8 
9,4 
4,4 

100 

75J292 
293337 
368.829 
40.190 
29.506 
47.821 
22.384 

508.730 



En el conjunt de la cartera de crédits, el volum deis 
crédits de regulado especial decreix rápidament, de 
manera que els préstecs de carácter general (o de lliure 
decisió per a les caixes) son mes significatius. Aquesta 
informació la mostren els quadres 3.35. i 3.36. Per a la 
Federado Catalano-balear aquests tipus de préstecs pas-
sen de 10.023 milions de pessetes l'any 1970 a 313.017 
milions de pessetes l'any 1979. Els crédits apareixen 
classificats segons els diversos sectors: agricultura, vi-
venda, industria, comerg, particulars i la resta que es 
refereix essencialment ais crédits personáis i per tant 
es considera corn a crédits al consum de les economies 
domestiques. 

En la Federado Catalano-balear s'observa el pes pre-
dominant del sector vivenda a partir de l'any 1976 (mes 
del 50%); la industria oscilla entre el 10 i el 12 %, 
comerg i particulars incrementen la seva participado 
básicament del 18 al 26 %, Tagricultura representa una 
proporció insignificant i el crédit al consum disminueix 
la seva participado relativa després d'un primer període 
de creixement. 

Cal remarcar el pes majoritari de Tagricultura en el 
conjunt d'Espanya comparada amb el conjunt de la 
confederado (resultat lógic donada Testructura econó
mica de Catalunya), i el menor pes del crédit a la indus
tria en la federado, resultat que indica la manca d'es-
pecialització de les caixes de Catalunya vers el món em
presarial. 

En canvi els capítols: comerg, particulars i resta 
teñen major importancia a Catalunya manifestant una 
major atenció de les caixes catalanes per al crédit al 
consum. La vivenda en ambdós casos ocupa, per altra 
banda, la part predominant i Ueugerament inferior a la 
resta d'Espanya. 

Els quadres 3.37. i 3.38. mostren finalment la mateixa 
distribució sectorial del crédit per al conjunt de la car
tera de préstecs i crédits de les caixes. 

La concíusió global és que la vivenda en tot el perío
de estudiat és la principal destinatária del crédit (entre 
el 45 % i 63 %) mentre Tagricultura i la industria dis-
minueixen la seva participado relativa molt significa-
tivament. Comerg i particulars i el crédit al consum 
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QUADRB 335. 

ral. Federado Catalana-balear (milions de pies)' 

1970 1971 

Agricultura 
Vivenda 
Industria 
Comerg i particulars 
Resta 
TOTAL 

1,4 
39,9 
1M 
17,6 
29,7 

100 

38,2 
10,8 
16,6 
33,1 

100 

1972 

1,4 
36,8 
10,8 
16,7 
343 

100 

1973 

13 
33,7 
10,4 
16,0 
38,4 

100 

1974 

1,7 
40,4 
123 
19,0 
26,6 

100 

1975 1976 1977 

14 
47,8 
10,6 
23,4 
17,1 

100 

1-2 
50,2 

243 
13,1 

100 

55,6 
114 
23,8 
83 

100 

1978 

54,7 
11,6 
24,8 
7,7 

100 

1979 

1,4 
533 

263 
6,9 

100 

Agricultura 
Vivenda 
Industria 
Comer? i particulars 
Resta 
TOTAL 

140 

1.143 
1.764 
2.977 

10.023 

196 
5.770 
1.631 
2507 
5.001 

15.105 

320 
8.400 
2.465 
3.812 
7.830 

22.827 

582 
13.084 
4.038 
6.212 

14.909 
38.825 

1.057 
25.130 
7.651 

11.819 
16547 
62204 

1252 
54.419 
12.068 
26.640 
19.468 

113.847 

1.863 
77.928 
17386 
37.722 
20336 

155235 

2.433 
112.718 
22503 
48250 
16.826 

202.730 

3262 
148.670 
31528 
67.404 
20.928 

271.792 

4382 
167.464 
36.623 
82.950 
21598 

313.017 



QUADRE 336. 

Présteos i crédits de carácter general. Confederado Caixes d'Estalvi 
(milions de pessetes) 

• 

Agricultura 
Vivenda 
Industria 
Comer? i particulars 
Resta 
TOTAL 

Agricultura 
Vivenda 
Industria 
Comen? i particulars 
Resta 
TOTAL 

1970 

4,8 
36,9 
20,2 
22,9 
15,2 

100 

2.981 
22.222 
12.165 
13.791 
9.154 

60.223 

1971 

4,6 
37,1 
19,7 
22,2 
16,4 

100 

3.238 
26.119 
13.869 
15.629 
11.546 
70.401 

1972 

4,7 
36,0 
19,6 
22,0 
17,7 

100 

4.178 
32.002 
17.423 
19.557 
15.735 
88.895 

1973 

54 
32,2 
19,7 
22,5 
20,5 

100 

6.834 
43.150 
26.399 
30.152 
27.472 

134.007 

1974 

5,4 
32,2 
20,4 
23,6 
18,4 

100 

11.240 
67.026 
42.463 
49.124 
38.301 

208.154 

1975 

4,6 
36,2 
20,4 
24,5 
14,3 

100 

14.189 
111.661 
62.925 
75.572 
44.110 

308.457 

1976 

4,9 
38,7 
19,9 
24,9 
11,6 

100 

20.658 
163.158 
83.898 

104.977 
48.905 

421.596 

1977 

4,5 
44,7 
17,6 
24,7 
83 

100 

27.116 
269.355 
106.055 
148.83 
51220 

602.584 

1978 

4,1 
47,8 
16,6 
24,2 
73 

100 

33.063 
385.462 
133.863 
195.150 

58.868 
806.406 

1979 

4,2 
50,0 
15,0 
24,1 
6,7 

100 

39.992 
476.094 
142.828 
229.477 
63.797 

952.188 



QUADRB 337. 

Cartera de présteos i crédits. Federado Catalano-balear (müions de ptes.) 

Vivenda 
Agricultura 
Industria 
Comer? i particulars 
Crédit consum 
Resta 
TOTAL 

Vivenda 
Agricultura 
Industria 
Comeré i particulars 
Crédit consum 
Resta 
TOTAL 

1970 

33.491 
14.886 
17.950 
4.533 
2.977 

579 
74.416 

45,0 
20,0 
24,1 
6,1 
4,0 
0,8 

100 

1971 

46.847 
17.664 
19.338 
5.458 
5.001 

559 
94.867 

49j4 
18,6 
20,4 
5,8 
53 
03 

100 

1972 

63.040 
19.035 
19299 
7.104 
7.830 

564 
116.872 

53,9 
163 
163 
6,1 
6,7 
03 

100 

1973 

84.791 
19.956 
19.627 
10220 
14.909 

669 
150.172 

563 
133 
13,1 
6,8 
9,9 
0,4 

100 

1974 

114.046 
21282 
20.753 
16.017 
16547 

763 
189.408 

60,2 
11,2 
11,0 
83 
8,7 
0,4 

100 

1975 

143.654 
18249 
22.873 
30525 
19.468 

485 
235254 

61,1 
7,8 
9,7 

13,0 
8,2 
0,2 

100 

1976 

181.800 
16.039 
26.793 
42359 
20336 

398 
287.725 

63,2 
5,6 
93 

14,7 
7,1 
0,1 

100 

1977 

206396 
14.630 
31.934 
58.058 
16.826 

629 
328.473 

62,8 
43 
9,7 

17,7 
5,1 
0^ 

100 

1978 

240558 
14.906 
41.909 
85.220 
20.928 
8.558 

412.079 

58,4 
3,6 

10,2 
20,7 
5,1 
2,0 

100 

1979 

263.074 
16.677 
45302 

108263 
21598 
2.747 

457.661 

573 
3,6 
9,9 

23,7 
4,7 
0,6 

100 



r 

QUADRE 3.38. • 

Cartera de présteos i crédits. Confederado Caixes d'Estalvi (milions de ptes.) 

r 

Vivenda 
Agricultura 
Industria 
Comerc i particulars 
Crédit consum 
Resta 
TOTAL 

Vivenda 
Agricultura 
Industria 
Comer? i particulars 
Crédit consum 
Resta 
TOTAL 

1970 

104.594 
40.599 
60.856 
25.872 
9.154 
2.198 

243.273 

43,0 
16,7 
25,0 
10,6 
3,8 
0,9 

100 

1971 

134.877 
44.300 
68.914 
29.390 
11.546 
3.329 

292.356 

46,1 
15,2 
23,6 
10,1 
3,9 
U 

100 

1972 

173.043 
48.353 
77.033 
36.854 
15.735 
3.991 

355.009 

48,7 
13,6 
21,7 
10,4 
4,4 
1,2 

100 

1973 
r 

223.962 
52.750 
88.148 
53.585 
27.472 
4.479 

450.666 

49,7 
11J 
19,6 
11,9 
6,1 
1,0 

100 

1974 1975 

298.930 386.051 
56.806 54.187 

102.847 115.323 
76.908 104.371 
38.301 44.110 
4.816 4.400 

578.608 708.442 

51,7 54,5 
9,8 7,6 

17,8 16,3 
13,3 14,7 
6,6 6,2 
0,8 0,7 

100 100 

1976 

504.164 
55.173 

128.537 
139.952 
48.905 
5.063 

881794 

57,2 
6,3 

14,6 
15,9 
5,5 
0,5 

100 

1977 

621.964 
61.760 

144.496 
187.279 
51.220 
10.440 

1.077.159 

57,7 
5,7 

13,4 
17,4 
4,8 
1,0 

100 

1978 

741.127 
68.984 

169.278 
238.154 
58.868 
35.920 

1.312.331 

56,5 
5,3 

12,9 
18,1 
4,5 
2,6 

100 

-

1979 
w 

844.923 
80.182 

172.334 
277.298 
63.797 
22.384 

1.460.918 

57,8 
5,5 

11,8 
19,0 
4,4 
1,5 

100 



ocupen finalment la segona posició en el conjunt del 
crédit. Al conjunt espanyol la situació és paraHela amb 
lleugeres diferencies en el sector comerg i particulars 
(mes important a Catalunya). 

Cal palesar que el destí del crédit de les caixes slia 
dirigit de manera molt unilateral cap a un sector parti
cular, la vivenda, ocupant entorn del 50 % del total. 
Aquesta excessiva especialització comporta una manca 
d'atenció vers altres necessitats de crédits. Aquesta si
tuació podría en un principi justificar-se en la mesura 
que la cartera de crédits i préstecs eren de regulació 
especial i per tant de decisió no lliure per a les caixes. 
Si l'administració decidía que la majoria deis crédits de 
regulació especial sliavia de destinar a la vivenda, les 
caixes haurien d'acceptar-ho. Mes endavant pero, amb 
el major creixement deis préstecs de carácter general, 
de lliure disposició per a les caixes i la continuitat de 
l'especialització cap al sector vivenda, no pot justifi
car-se de la mateixa manera. El quadre 338. ens mostra 
la composició del percentatge del crédit destinat a la 
vivenda entre el de regulació especial (i per tant obli-
gatori) i el de carácter general (de lliure disposició) 
durant els anys 1970 al 1979. En els primers anys obser-
vem que el primer tipus ocupa la part mes important, 
és a dir el 80 % fins a l'any 1974. A partir d'aquesta 
data canvia rápidament l'estructura del crédit a la viven
da i ocupa la part majoritária el crédit de carácter ge
neral. L'any 1979, aquest representa per al conjunt de 
les caixes el 56 % i en la Federació Catalano-balear el 
64 %. L'especialització cap al crédit a la vivenda ha 
continuat últimament per decisió de les mateixes caixes 
d'estalvis. 

El quadre 3.40. ens mostra finalment les ultimes ten-
déncies en la repartició del crédit. La informado re-
collida en el quadre es refereix ais increments de la 
cartera de préstecs i crédits entre el 31 de desembre 
de l'any 1977 i el 31 de desembre de l'any 1979. Aquest 
increment és de 129.188 milions de pessetes per a la 
Federació Catalano-balear, representant el 43,4 % sobre 
l'increment de dipósits en el mateix període. Per al 
conjunt de les caixes confederades, l'increment en la 
cartera de préstecs i crédits és de 383,759 milions de 
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pessetes, és a dir, el 41 % sobre l'increment de dipósits 
corresponents. 

La pérdua d'importáncia deis crédits de regulació 
especial per la baixa deis coeficients obligatoris, queda 
reflectida en el fet que els increments en la cartera de 
préstecs i crédits es reparteixen en un 15 % en concepte 
de regulació especial sobre el total i el 85 % restant en 
els de carácter general. Els percentatges corresponents 
a la Confederado de Caixes d'Estalvis és del 9 % i 91 % 
respectivament. 

Respecte ais primers —regulació especial— cal des
tacar que quasi bé tots es concentren en el sector co
meré i particulars (12 %) , mentre que la vivenda ocupa 
tan sois 11,5%. En canvi el 8 5 % destinat a crédits 
i préstecs de carácter general es reparteix majoritária-
rnent entre els sectors vivenda (42 %) i comeré i parti
culars (27 %), és a dir, que del 85 % considerat, aquests 
dos sectors n'acumulen el 69 %. 

A les ultimes línies del quadre es mostra la distribu-
ció sectorial deis crédits totals en la Federado Cata-
lano-balear: vivenda 43,9 %, comerc i particulars 38,9 %, 
industria 10,3 %, crédit al consum 3,7 %, agricultura 
.1,6 %, resta 1,6 %. 

Els percentatges per al conjunt de les caixes confe-
derades son: vivenda 58,1 %, comerc i particulars 
23,4 %, industria 7,3 %, agricultura 4,8 %, crédit al con
sum 3,3 % i resta 3,1 %. Malgrat les diferencies quanti-
tatives, l'estructura del crédit en ambdós casos és forga 
paral-lela, especialment peí que fa al pes del sector vi-
venda i al creixement d'un sector fins aleshores no tant 
important, el comerc i particulars. Aquests dos sectors 
acumulen en la Federado Catalano-balear el 82,8 % del 
total i en la confederado el 81,5 % del total. I/última 
columna del quadre mostra els percentatges relatius de 
la Federació Catalano-balear sobre el total de la confe
derado. La federació representa una tercera part sobre 
el total general (33,7 %) . Els sectors industria, comerc 
i particulars i crédit al consum mantenen en la federa
ció una participado relativa superior a la mitjana, tot 
i que les pautes d'especialització son similars. La man
ca d'atenció de les caixes cap al crédit a organismes 
públics i similars és destacable. 
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Aquest concepte está contingut en l'apartat «resta» 
que implica també conceptes com el crédit a l'exporta-
ció. Aquest tipus de crédit només representa 11,6 % i el 
3,1 % en la Federado Catalano-balear i confederado 
respectivament. Quantitats ben baixes si es pensa en la 
necessitat i possibilitat del paper de les caixes en el 
f inancament del sector públic, incloent-hi els organismes 
autonómics. Aquesta realitat convé retenir-la per a for
mular una alternativa sobre el paper de les caixes en 
aquest tipus de financament. 
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# 

Distribució del crédit a 

1970 1971 

Confederado caixes 
Vivenda (reg. especial) 78,8 
Vivenda (carácter general) 21,2 

Federado Catálano-balear 
Vivenda (reg. especial) 88,1 
Vivenda (carácter general) 11,9 

Font: Elaborado propia. 

80,6 
19,4 

81,! 
18,1 

87,7 
12¿ 

86,1 
13,2 

E339. 

la vivenda (percentatge) 

l 1973 

5 80,7 
5 19,3 

r 84,6 
\ 15,4 

1974 

77,6 
22,4 

r 

78,0 
22,0 

1975 

71,1 
28,9 

62,1 
37,9 

1976 

67,6 
32,4 

57,1 
42,9 

1977 

56,7 
43,3 

45,4 
54,6 

1978 

48,0 
52,0 

38,2 
61,8 

1979 

43,7 
56,3 

36,3 
63,7 



QUADRE 3.40 

Estructura del crédit en el periode 1977-79 (milions de ptes.) 

Vivenda 
Socials agricultura 
Socials industria 
Comerci particulars 
Resta 
Total regulació especia 
Vivenda 
Agricultura 
Industria 
Comerc i particulars 
Crédit consum 
Total carácter general 
VIVENDA 
AGRICULTURA 
INDUSTRIA 
COMERC I PARTICULARS 
CRÉDIT CONSUM 
RESTA 
TOTAL GENERAL 

Federació 
Catalano-balear 

% 

1.932 
98 

—752 
15.505 
2.118 

18.901 
54.746 
1.949 

14.120 
34.700 
4.772 

110287 
56.678 
2.047 

13.368 
50.205 
4.772 
2.118 

129.188 

Confederado 
Caixes d'Estalvis 

% 

1,5 
0,1 

-0,6 
12,0 
12,0 
14,6 
42,4 

1,5 
10,9 
26,9 
3,7 

85,4 
43,9 

1,6 
10,3 
38,9 
37 
1,6 

100 

16220 
5.546 

—8.935 
9.380 
9380 

34.155 
206.739 
12.876 
36.773 
80.639 
12.577 

349.604 
222.959 
18.422 
27.838 
90.019 
12.577 
11.944 

383.759 

Federació 
Catalano-balear 

Confederado 
% 

4,2 
1,4 

-2,2 
2,4 
2,4 
8,9 

53,9 
3,4 
93 

21,1 
33 

91,2 
58,1 
4,8 
7,3 

23,4 
3,3 
3,1 

100 

11,9 
1,8 
8,4 
8,4 
8.4 

553 
263 
15,1 
38,4 
43,0 
37,9 
31,5 
25,4 
11.1 
48,0 
55,8 
37,9 
17,7 
33,7 

Font: Elaborado propia. 



CAPÍTOL IV 

SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCER I DE 
LES CAIXES D'ESTALVIS 





4.1. LA REFORMA FINANCERA EN EL MARC DE 
LA SITUACIÓ ECONÓMICA GLOBAL 

La reforma del sistema financer comengada l'any 
1977, tot i que cal comptar amb antecedents parcials 
d'aquesta reforma en anys anteriors, cal situar-la en un 
doble context polític i económic. Des del punt de vista 
polític hi ha evidentment el procés de construcció de 
les primeres institucions democrátiques, la formació 
d'un primer govern emanat d'un parlament elegit demo-
cráticament i la intenció d'aquest d'emprendre —segura-
ment amb massa moderació— el desmantellament de 
les antigües institucions i practiques dictatorials. El 
clima democratic influeix indubtablement en la formu-
lació deis objectius de la reforma del sistema financer, 
l'anomenat alliberament d'aquest. De la mateixa manera 
que l'any 1959, el trencament de l'aíllament interna
cional ve acompanyat d'aquesta formulació —l'allibera-
ment—, l'any 1977 amb l'acostament a les societats de
mocrátiques occidentals torna a prendre la mateixa 
orientació. 

No es tracta de fer una análisi política o ideológica 
exhaustiva sobre la reforma financera, pero si d'asse-
nyalar-ne la influencia del context polític. Així, per exem-
ple, la reforma conté a nivell de formulació d'objectius 
o de contingut explícit elements prou significatius d'a
questa influencia del context polític. 

Per un cantó hi ha la referencia a la necessitat d'una 
«economía social de mercat», suposadament transpa-
rent, expressió del domini polític del centre-dreta i des-
prés també detérminades formulacions mes o menys 
progressistes, com la referencia a la regionalització de 
les inversions, amb un contingut mes retóric que real. 

En qualsevol cas, la reforma financera cal relacionar-
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la especialment amb la situació económica, concreta-
ment amb l'esgotament del model de creixement del 
període deis anys 1960 a 1975 i la presencia flagrant de 
la crisi económica. La reforma del sistema financer 
s'inscriu en aquest context d'intent de superació de la 
crisi i acabament d'un model determinat de creixement. 

En el període anterior ais anys 1960 a 1974, l'orien-
tació del sistema financer pot caracteritzar-se per alguns 
trets fonamentals: a) una política mes favorable al sec
tor empresarial que a l'estalviador (concretament en 
relació a la remunerado de l'estalvi), política pero su-
portable en un context de creixement de les rendes i de 
moderada inflació; b) una situació tradicional de depen
dencia de l'empresa al finangament extern —és a dir 
a través del sistema financer— i per tant una capacitat 
limitada d'autofinangament; c) el funcionament d'una 
borsa de valors a la puja arran de la legislació favorable 
a les entitats d'inversió coHectiva; d) paper important 
deis circuits privilegiáis de finangament, afectant tant 
sectors com el bancari, com sectors productius básics, 
actualment en crisi; é) en relació amb aquests circuits, el 
paper clau de les caixes d'estalvis sotmeses a les inver-
sions obligatóries destinades principalment a aquests 
circuits. 

Esgotades les possibilitats d'aquest model de funcio
nament, la reforma alliberadora del sistema financer 
s'orientava, en el marc de les actuacions económiques 
generáis, a assolir els següents objectius: 

1. Incrementar el volum d'estalvi per al finangament 
de la inversió. Aixó implicava una adequada remu
nerado a l'estalviador tingut en compte el procés in-
flacionari. 

2. Aconseguir una millor assignació de recursos, re-
duint els circuits privilegiáis de finangament. 

3. Dintre del mateix objectiu d'optimisme en l'assigna-
ció de recursos, accentuar la competencia al si del 
sistema financer. Aixó significa tendir a l'equipara-
ció de l'operatória en les diverses institucions (bañes 
i caixes per exemple) i a establir mesures de regu
lado de la competencia (política d'expansió, banca 

estrangera). 
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4. Assegurar el procés de finangament de les empreses, 
reforman! el mercat de valors en franca decadencia 
i Iimitant els circuits privilegiats. 

Aquests son els objectius globals de la reforma en el 
terreny de les íntencions i d'una manera immediata 
els decrets de l'any 1977 contenen tres mecanismes o 
decisions en aquest sentit, com a primera expressió deis 
objectius de la reforma: 

-. 

1. Mesures de política monetaria millorant Toperatória 
i accés ais crédits de regulado monetaria del Banc 
d'Espanya. 

2. Reforma deis tipus d'interés aproximant-los ais de 
mercat. 

3. Reforma estructural, afectant especialment les caixes 
d'estalvis, que inclou des de la progressiva igualació 
de l'operatória amb la banca, a la reducció deis co-
eficients legáis, i dirigida al mercat de valors, creant 
una comissió encarregada d'elaborar un informe de 
propostes per a la seva reforma. 

Les íntencions son en principi correctes i la necessi-
tat de la reforma del sistema financer sembla evident 
En realitat en observar el balang de la reforma i la seva 
trajectória, i a la vegada prendre en consideració el 
procés concret que impulsa tal reforma, es descobreix 
que darrera hi ha els interessos deis mateixos agents del 
sistema financer, de vegades convergents, de vegades 
conflictius. 

La promulgació deis decrets de l'any 1977 referint-se 
sobretot a les caixes d'estalvis —aspecte principal de 
la reforma del sistema financer— es produeix després 
de les insistents pressions de les caixes per a portar a 
terme l'alliberament després de les continuades reclama-
cions —expressades en les assemblees anuals de la Con
federado de Caixes d'Estalvis— i acabar amb la rigi-
desa imposada a l'activitat de les caixes, abandonant 
l'anterior actitud de docilitat i acceptació de les impo-
sicions de la legislado imperant i deis criteris de l'ad-
ministració. 

Peí que fa ais resultáis i efectes generáis de la refor-
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ma del sistema financer, un primer balang no seria ple-
nament positiu, sobretot des del punt de vista de la 
incidencia en la resolució de la crisi económica. L'afir-
mació que atribueix a la reforma del sistema financer 
efectes positius sobre l'economia real és ben discutible, 
observant la situació posterior a l'any 1977. 

Un substancial increment del tipus d'interés s'ha 
produít en el darrer període, resultat en part lógic pero 
d'efectes negatius sobre l'economia real. Com a indica
dor d'elevació general del tipus d'interés es té en primer 
lloc, l'interés mitjá de les emissions en el mercat de 
renda fixa, que ha passat del 7,95 % l'any 1974 a 
r 11,98 % l'any 1978, situant-se entorn del 13 % l'any 
1979. Peí que fa al cost mitjá deis recursos aliens en la 
banca (en el cas de les caixes cal comptar que son pro-
porcionalment superiors) s'ha passat del 3,53 % l'any 
1976, al 6,60 % l'any 1979. 

Un indicador de les operacions actives del sistema 
financer son les dades del Banc Popular: en les opera
cions de descompte es passa del 10,41 % l'any 1977, al 
16,28 % l'any 1979; en les operacions de crédits es passa 
del 12,92 % l'any 1975, al 19,07 % l'any 1979, sense comp
tar també amb l'increment en el concepte de servéis 
d'intermediado deis crédits. L'increment del cost del 
crédit i tots els altres indicadors del tipus d'interés real 
afecten l'economia real, en un augment molt considera
ble deis costos financers per a les empreses, una de les 
partides que explica llur situació de crisi i la moderado 
de les expectatives d'inversió. Caiguda de la inversió i 
atur son les característiques permanents de la crisi eco
nómica espanyola. El paper del sistema financer com a 
oferent de costos creixents és evidentment part de la 
responsabilitat de la situació económica espanyola. 

Cal dir que relevado del tipus d'interés s'ha produít 
en un context de moderació, en els últims anys, de les 
tendéncies inflacionistes, la qual cosa demostra que l'in
crement del tipus d'interés no és reflex automátic de 
la taxa d'inñació. 

En realitat el que impedeix, per la via de la demanda 
de finangament, una disminució del cost del crédit és la 
rigidesa d'aquesta demanda, donada la reduida capacitat 

d'autofinanQament de l'empresa a Espanya i l'obligació 
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de recorrer al finangament extern, siguí quin siguí el 
seu cost, no tant per incrementar l'activitat i realitzar 
noves inversions, com per mantenir el nivell adquirit 
d'activitat. 

La taxa d'inflació no és, per tant, procediment per 
al funcionament d'un mercat competitiu d'oferta i de
manda de crédit, cosa que explica l'increment del tipus 
d'interés; a l'inrevés, l'increment del tipus d'interés col-
labora al manteniment d'altes taxes d'inflació. L'incre
ment del tipus d'interés vindrá donat tant per l'incre
ment en la remuneració de l'estalvi (operacions passives 
del sistema financer) com peí cost d'intermediació en 
les operacions actives, facilitat per la manca de compe
tencia en el si del sistema financer. 

En qualsevol cas, l'increment de la competencia en 
el sistema financer, fruit de Talliberament, s'está pagant 
en els sectors de l'economia real, influít en la conti-
nui'tat de la crisi económica. 

Peí que fa a la limitado deis circuits privilegiats de 
finangament, afectant el sector públic o semipúblic, 
aquesta limitado —lógica per altra banda— no s'ha re-
solt per la via de substituir-los peí mecanisme de les 
subvencions pressupostáries, donada la urgencia fiscal 
i l'endarreriment de la reforma fiscal. 

El sector públic ha recorregut al mercat d'emissions 
a tipus d'interés elevat per captar recursos, coHaborant 
així a rincrement del tipus d'interés i al cost del crédit, 
entrant en competencia amb les empreses industriáis, 
dificultant-los l'accés al crédit. Aquesta entrada del sec
tor públic en el mercat d'emissions al tipus d'interés 
de mercat pressiona a la vegada el manteniment del 
tipus de remuneració de l'estalvi, un deis factors de 
l'augment del tipus d'interés junt amb l'increment deis 
costos d'intermediació. L'increment d'aquests darrers 
s'explicará també per la política alliberadora en materia 
d'expansió d'oficines a partir de l'any 1974, traduint-se 
en uns costos creixents per la captació de dipósits, el 
volum deis quals creix en l'últim període de manera 
moderada. 

La conclusió és que el programa d'alliberament i per 
tant l'augment de la competencia en el sistema finan
cer, actuant pero en un mercat del qual no se surtí, per 
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tant no perfectament competitiu, ha contribuít amb 
els seus resultáis concrets a elevar el cost del crédit, 
mes enllá de la taxa d'inflació, i dificultar per tant el 
llangament de l'economia real (vegeu les actuacions del 
Banc d'Espanya cap ais bañes amb dificultáis). 

Semblaría com si la reforma financera s'hagués rea-
litzat mes per raons internes de competencia i res-
tructuració en el sistema financer que per raons de 
coordinació amb un programa general de llangament de 
l'economia. L'argument que l'augment de competencia 
és essencialment beneficios no ha estat corroborat —al-
menys en els matisos concrets— per la realitat pos
terior. 

4.2. CRITERIS DE LA REFORMA SEGONS 
LES CAIXES D'ESTALVIS 

La reforma del sistema financer de l'any 1977 afecta 
de manera especial les caixes d'estalvis i en l'an&lisi 
anterior s'ha posat de manifest que aquesta reforma 
obeeix tant a la intenció d'harmonitzar l'activitat del sis
tema financer a la situació económica real, com a la 
pressió exercida pels mateixos agents del sistema finan
cer cap a l'administració central. Les caixes d'estalvis 
abandonen el seu tradicional mutisme i submissió a les 
directrius oficiáis en l'assemblea anual de la Confede
rado de Caixes d'Estalvis celebrada el mes de juny de 
l'any 1977, uns mesos abans de la reforma. 

En aquesta assemblea les caixes d'estalvis expressen 
els seus punts de vista sobre la reforma general del 
sistema financer i concretament en relació a les matei-
xes caixes. En l'análisi del sistema financer es parteix 
de la considerado general que una efica$ assignació de 
recursos és l'objectiu básic de les institucions finance-
res i per aconseguir-lo, cal una adequació ais mecanis-
mes d'una economía de mercat, la mes competitiva 
possible. 
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En relació al sistema financer, les característiques 
d'aquest mercat competitiu son principalment tres: 
— Llibertat de preu i quantitat. 
— Llibertat de transaccions i operacions. 
— Llibertat d'entrada i sortida del mercat. 

En relació a la primera característica d'un mercat 
lliure, les reivindicacions de les caixes d'estalvis es con
creten en dos objectius de la reforma: 
1. Eliminació deis circuits privilegiats de crédit que 

per a les caixes son el principal obstacle, especial-
ment per a poder disposar lliurement deis fons 
captats. 

2. Flexibilització de l'estructura deis tipus d'interés en 
el mercat de capitals. 
Les caixes entenen que aqüestes mesures s'han de 

prendre en l'ordre exposat, car un alliberament del tipus 
d'interés en la retribució del passiu exigeix préviament 
1'alliberament en la utilització, en operacions actives, d'a
quest passiu captat, especialment eliminant la utilització 
rígida d'aquest a través deis circuits privilegiats de 
financament. 

En relació amb la llibertat d'operacions, les caixes 
d'estalvis entenen que pateixen discriminació, per la 
prohibido explícita de realitzar determinades opera
cions. Les caixes d'estalvis reclamaven tres mesures amb 
la tendencia d'excloure els obstacles operacionals: 
1. Accés a les operacions de descompte comercial. 
2. Participació en les operacions de financament del 

comerc. exterior. 
3. Participació en les operacions de regulació moneta

ria del Banc d'Espanya. 
En relació amb la llibertat d'entrada i sortida en el 

mercat, el sistema financer espanyol té una llarga tradi-
ció de rigidesa de les possibilitats d'entrada. És la tradi
cional situació bancária vigent des deis anys quaranta i 
tímidament reformada posteriorment. Reclamar la lli
bertat d'entrada i sortida significa, entre altres coses, 
reclamar la introducció de la banca estrangera, així s'ha 
compres en les mesures recents de reforma. 

En relació amb les caixes, la llibertat d'entrada i sor
tida s'entén com a superació de les limitacions existents 
en la normativa sobre llur expansió. 
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Les limitacions sobre l'expansió son principalment 
de dos tipus: 

1. Limitado en l'expansió geográfica, concretament li-
mitant l'expansió al mercat regional. Ordenació dife-
rent en relació amb la banca, que té accés a tot el 
mercat de l'Estat espanyol. 

2. Limitació en l'ampliació deis recursos propis, car les 
caixes teñen prohibits els mecanismes habituáis de 
la banca per a aconseguir aquesta ampliació. Les 
caixes d'estalvis només poden recorrer a la capita-
lització de beneficis, subjectes per altra banda a la 
limitació de les assignacions a obra benéfico-social. 

D'acord amb aquesta análisi del sistema financer i 
establint els tres criteris básics per a la reforma del 
sistema, la XLV Assemblea de Caixes d'Estalvis Con-
federades establia un programa, esperant que l'adminis-
tració central l'assumís decidida a emprendre la refor
ma del sistema financer. 

Aquest programa es constituía deis següents punts: 

1. Les mesures de major llibertat financera s'han de 
prendre en el context d'una reforma global, no com 
a mesures aíllades que poden introduir noves dis-
torsions en el sistema. 

2. La reforma global s'ha de realitzar de manera gra
dual i equilibrada per a eliminar costos i arrisca-
ments innecessaris. 

3. La primera mesura de reforma hauria de ser la su-
pressió o reducció deis circuits privilegiats de finan-
gament que afecten especialment les caixes d'estalvis 
en forma d'elevats coeficients d'inversió obligatoria. 

4. En la línia de reducció deis circuits privilegiats de 
finangament, la primera mesura ha de ser l'ordena-
ció del tipus d'interés pagat en els valors computa-
bles i en els préstecs de regulado especial —és a 
dir les inversions compreses en els coeficients obli-
gatoris. Aquests tipus d'interés s'haurien de situar 
al nivell deis de mercat, i les empreses que normal-
ment accedeixen ais circuits privilegiats de finan^a-
ment recorrer, potser, a les subvencions pressupos-
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táries en el cas de necessitar subvencions o tractes 
r 

privilegiats. 
5. Com a actuació posterior caldria alliberar també els 

tipus d'interés en les operacions passives de les enti-
tats financeres elevant la remuneració de Testalvi, 
mesura que estimularía l'expansió del passiu captat, 
principalment en una época en qué Felevada inflació 
determina la capacitat de Testalvi de les economies 
domestiques. 

6. Inclusió de les caixes d'estalvis en els mecanismes 
de regulació monetaria, accés a les operacions prohi* 
bidés fins al moment, com les operacions de des-
compte comercial i de finangament del comerá ex
terior. 

7. En Támbit específic de les caixes d'estalvis es recla
ma una consideració especial donat el seu carácter 
d'entitats de servei públic. Aquest carácter de servei 
prové tant de les assignacions especifiques a obra 
benéfico-social, com en general a l'assignació de re
serves que han de considerar-se com una assignació 
diferida a obra social. 

Per altra banda, els menors ingressos aconseguits 
en les inversions obligatóries suposen pérdues objecti-
ves de volum com sis vegades les dotacions a obra 
social. Les caixes reclamen un régim fiscal-tributari 
menys carregós, atenent la seva funció de servei públic 
i de práctica equiparació de les realitzacions portades 
a terme grácies a Tobra social amb les realitzades amb 
el finangament a través deis pressupostos generáis de 
l'Estat. 

Les caixes analitzen precisament en la XLV Assem-
blea General, els aspectes fiscals de la seva actuació, 
concloent que, així i tot, aparentment el régim tributan 
a qué están sotmeses és un régim d'exempció parcial, 
la cárrega fiscal que suporten és molt superior a altres 
entitats del sistema financer, donat el control i rigidesa 
sobre l'actuació i origen deis ingressos i el destí deis 
seus excedents. La cárrega fiscal mitjana a les caixes 
es situaría en el 60 %, incloent les dotacions a obra 
social que representarien un 17*5 % d'aquest 60 %, és 
a dir, la cárrega fiscal directa fóra del 42,5 %. 
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En canvi, en un régim tributan normal, la cárrega se 
situaría en el 30%. D'aquí que la reivindicació de les 
caixes és la no submissió a un régim tributari especial, 
el mateix a qué estaven sotmeses abans de la llei del 16 
de desembre de l'any 1940, atenent el seu carácter tra
dicional de públic i benéfic. 

Si es fa un balang d'aquest programa, pot observar
se una certa contradicció entre la reivindicació d'equi-
paració total a la resta d'entitats financeres —especial-
ment la banca—, cosa que suposa accentuar el seu 
carácter d'institucions competitives en un sistema finan
cer alliberat i per tant institucions en recerca d'un bene-
fici privat. Per altra part reivindicar mesures especiáis 
de protecció i subvenció —com el régim fiscal— atenent 
el tradicional carácter benéfic i de servei públic. Carác
ter al qual aparentment es vol renunciar en reclamar 
una reforma del sistema financer en un sentit allibera-
dor, entenent que la transparencia i competencia en el 
mercat financer han de ser la millor manera d'incre-
mentar la seva eficacia i el millor servei per a una assig-
nació óptima deis recursos. 

En la comentada assemblea del juny de l'any 1977, 
a mes d'establir el programa de reforma aquí descrit, 
les caixes empreñen l'estudi detallat deis canvis a rea-
litzar en la seva operatoria, preveient la seva adaptació 
a la situació nova que es produeíxi després d'iniciar-se 
la reforma. En aquest sentit, s'analitzen en detall els 
problemes amb relació ais aspectes de l'obra benéfico-
social, amb relació a l'alliberament deis tipus d'interés, 
al régim tributari de les caixes i amb relació a la nova 
operatoria de les caixes d'estalvis després de la reforma. 

En suposar efectivament que l'alliberament del sis
tema financer representa una accentuació de la compe
tencia, una de les dificultáis de les caixes per a adaptar
se a la nova situació post-reforma fóra la rutina i iner
cia indubtable en l'operatória de les caixes, que fins 
ara es reduia a dues activitats: expansió de la xarxa 
d'oficines per captar nou passiu i absoluta rigidesa en 
les operacions actives, prácticament limitades a les in-
versions obligatóries. 

Les caixes preñen consciéncia de la necessitat de 

millorar la seva operatoria fent-la mes extensa quant 
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al tipus i nombre d'activitats i mes flexible, mes adap
table a les exigéncies del públic i del oaercat. 

La nova operatoria es dirigiría a tres ámbits básics: 
les famílies o economies domestiques, la petita i mitjana 
empresa i l'actuació en -l'ámbit regional* Les orienta-
cions básiques de la nova operatoria serán l'expansió de 
servéis, inclosos servéis d'intermediació no directament 
financera, entenent que aquests servéis incideixen en el 
ritme de captació del passiu i en el rendiment de les 
activitats actives, comptant en la rebaixa deis coeficients 
obligatoris i la igualado amb l'operatória bancada, con-
servant i ampliant l'especialització en els ámbits citats. 

Deis tres ámbits consideráis, els dos últims, la petita 
i mitjana empresa i l'ámbit regional, son els que repre
senten major novetat per a les caixes en un futur post
reforma. 

En relació a les famílies, les línies d'expansió serien 
l'ampliació cap a servéis no financers com: assesoria 
en temes laboráis, promoció de cooperatives de cons-
trucció de vivendes o la promoció d'associacions de con-
sumidors. En 1'aspecte estrictament financer la línia 
básica serien els crédits al consum. 

En relació a la petita i mitjana empresa l'orientació 
deis servéis no financers serien del caire d'assesorament 
comptable, fiscal i de clients. Quant ais servéis finan
cers, el crédit al consum, els préstecs vinculáis ais dipó-
sits d'efectes, el «factoring» i naturalment l'equiparació 
amb l'operatória bancária: descompte comercial i finan-
garnent del comerg exterior. 

En l'ámbit regional, les caixes reclamaven una major 
facilitat per a accedir al mercat d'emissions de renda 
fixa en les empreses d'ámbit regional, emissions compu-
tables com a inversions obligatóries de les caixes. 

Quant ais servéis i activitats a oferir per part de 
les caixes hi hauria la promoció empresarial, la creació 
del sol urbá i industrial, el foment de societats de des-
envolupament regional i actuacions sobre la política de 
creació de llocs de trebalL 

Finalment, un altre tema de preocupado per a les 
caixes, en aquesta assemblea del mes de júny de l'any 
1977, era el de la vivenda, sector molt important entre 
les activitats tradicionals de les caixes. 
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4.3. LA REFORMA DE L'ANY 1977. 
VISIO DE CONJUNT 

La reforma de l'any 1977 compren dos aspectes dife-
renciats i complemen taris: un relacionat amb el conjunt 
del sistema financer i la política monetaria, l'altre rela
cionat estrictament amb les caixes d'estalvis. 

El nostre estudi posará especialment l'émfasi, com 
fins ara, en el segon d'aquests aspectes, pero sense ne-
gligir la relació amb el marc global de la política mone
taria i del sistema financer en general. 

Peí que fa al primer aspecte cal dir que la reforma 
s'estructura amb diverses disposicions, algunes de carác
ter general —com disposicions derivades del programa 
económic del govern o deis objectius fixats en els acords 
de la Moncloa—, altres d'aplicació particular —ordres 
ministerials o fins i tot circulars del Banc d'Espanya. 
En aquest sentit la reforma del sistema financer i d'ins-
truments de política monetaria no és un fet puntual, 
sino un procés iniciat l'estiu de l'any 1977, amb alguns 
antecedents en anys anteriors, i que encara no slia tan-
cat, ja sigui perqué els objectius formulats l'any 1977 
teñen la majoria un calendan de realització que s'allar-
ga fins a mitjans de la década deis anys vuitanta, com 
perqué s'han produít modiñcacions o precisions en el 
procés de la reforma. Modiñcacions que comentarem 
oportunament fent balan$ de la reforma des de l'any 
1977 fins al moment actual. 

Quant al segon aspecte, la reforma en l'ámbit de 
les caixes d'estalvis, les prímeres disposicions es pro
mulguen el 27 d'agost de l'any 1977, mitjangant dos 
decrets del Ministeri d'Economia: decret n.° 2290/77 
sobre regulado deis órgans de govern i funcions de les 
caixes d'estalvis i decret n.° 2291/77 sobre regionalitza-
ció d'inversions de les caixes d'estalvis. 

Tots dos decrets apareixen al BOE del 5 de setem-
bre de l'any 1977. Des del punt de vista de la reforma 
general del sistema financer i d'instruments de política 
monetaria, les mesures iniciáis empreses l'estiu de l'any 
1977 son les següents: 
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— En l'ámbit de la reforma deis instruments de política 
monetaria, cal citar el sistema de regulació de la 
liquidesa/ prenent-se dos tipus de mesures: per una 
banda, es modifica el coeficient de caixa de la banca 
privada i de les caixes d'estalvis; d'altra banda, s'au-
toritza les caixes d'estalvis a participar en les ofertes 
diáries de présteos de regulació de liquidesa del Banc 
d'Espanya. 
Com a mesura pendent hi hauria la creació d'un 
mercat de bons del Tresor dirigit al públic i que 
representaría un nou mecanisme de control de'liqui
desa. 

— En l'ámbit de la reforma de Vestructura i funciona
ment de les institucions financeres hi hauria les se-
güents mesures adoptades el mateix any 1977: 

1. Reforma institucional de les caixes d'estalvis. 
, • •. i 

2. Supressió de la Junta d'Inversions enparregada d'au-
toritzar, fins al mpment, les emissions en el mercat 
de la renda fixa i la declaració d'inversions com-
putables. 

3. Nova regulació de les entitats de finangament. 
4. Constitució d'una comissió per a l'estudi de Festruc-

tura del mercat de valor s. 
A l'inici de la reforma, en l'aspecte estructural, hi 

hauria les següents mesures pendents: 
— Nova regulació deis órgans rectors del Banc d'Es

panya i de la banca oficial. 
— Desenvolupament del mercat d'hipoteques. 
— Alliberament de les funcions deis agents mediadors. 
— Revisió de la legislació sobre inversió coHectiva. 
— Dependencia de les caixes rurals del Mini^teri d'Eco-

nomia, cqm la banca privada i les caixes d'estalvis. 
— Regulació del crédit oficial, de manera que les enti

tats oficiáis de crédit aconsegueixin el seu finanga-
ment> almenys en una tercera part, amb fons captats 
en el mercat; acceptant també en les operacions 
actives de la banca oficial l'equiparació amb la banca 
privada i accedint ais crédits de regulació mone
taria. 
Les mesures adoptades en l'aspecte de funcionament 

del mercat i institucions financeres son: 
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5. Regionalització de les inversions de les caixes d'es-
talvis. 

6. Distribució del finangament extern de les empre-
ses, vigilant la distribució d'aquest finangament en
tre la petita, mitjana i gran empresa. 

7. Distribució sectorial del crédit de les caixes d'estal-
vis, orientan! el crédit cap al sector agrícola, de la 
pesca, de les corporacions locáis i adquisició de vi-
vendes. 

8. Els valors computables es limitaran a les emissions 
de renda fixa de l'INI, corporacions locáis, Telefó
nica i companyies eléctriques, valors que entren 
automáticament en les inversions obligatóries de les 
caixes. 

9. Creació d'un Fons de Garantía de Dipósits per banca 
i caixes amb una cobertura de 500.000 pessetes per 
dipositant. 
Les actuacions pendents en aquest ámbit serien: 

— Nova regulado de la disciplina bancária. 
— Desenvolupament d'un mercat de renda fixa en va

lors privats i públics. 
— Estímul a la inversió privada amb emissions de títols 

de renda variable. 
— Dins l'ámbit d'alliberament del sistema financer cal 

remarcar quatre aspectes principáis: alliberament 
deis tipus d'interés, reducció de les inversions obli
gatóries, equiparació operativa de les caixes amb la 
banca privada i obertura del mercat a la banca 
estrangera. 
Les mesures adoptadés a l'inici de la reforma son 

les següents: 
10. Elevació del 7 % al 8 % del tipus básic d'interés 

o tipus de redescompte del Banc d'Espanya. 
11. Flexibilitat deis tipus d'interés en les operacions 

actives i passives de la banca privada i de les caixes, 
tant en les operacions a termini inferior a un any, 
en crédits computables com inversions obligatóries, 
en les operacions actives i passives, en els dipósits 
en moneda estrangera i comptes estrangers en pes
setes. 

12. Elevació del tipus d'interés de les emissions de 
valors públics. 



13. Alliberament de les tarifes de les entitats de finan-
•i 

Sament. 
14. Disminució del coeficient d'inversió obligatoria de 

les caixes en fons públics i valors computables. 
15. Disminució del coeficient en préstecs de regulado 

especial. 
16. Reducció del coeficient d'inversió de la banca co

mercial. 
17. Equiparado operativa de les caixes confederades 

amb la banca privada, equiparació ampliada també 
a la Caixa Postal. 

1.8, Regulado de la presencia de la banca estrangera. 

Com a actuacions pendents en aquest ámbit de Falli-
berament del sistema financer hi ha previstes les se-
güents: 

— Alliberament en la creació de bañes i obertura de 
sucursals. 

— Alliberament complet deis tipus d'interés. 
— Adequació deis tipus d'interés deis valors computa-

bles a la situació de mercat. 
— Alliberament deis tipus d'interés vigents en el sector 

del crédit oficial. 

Fins aquí el panorama complet de la reforma finan-
cera en la doble vessant de les mesures preses a Finid 
de la reforma (des de l'estiu de l'any 1977, fins els pri-
mers mesos de l'any 1978) i de les mesures pendents 
posteriorment, d'acord amb els criteris del programa 
económic del govern i deis pactes de la Moncloa, con-
tingudes algunes en el calendan establert en les prime-
res disposicions de la reforma del sistema. El Programa 
Económic del Govern (PEG) de l'estiu de l'any 1979 és 
una pauta per a un primer balang de la reforma i una 
primera fita per a analitzar els ritmes, les modificacions 
introduídes i les noves perspectives a partir d'aquesta 
data, tant en termes generáis, com amb relació especí
fica a les caixes d'estalvis. 

La reforma, respecte a les caixes d'estalvis, reper-
cuteix en un principi en els següents aspectes: 
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1. Ordre ministerial del 23 de juliol de l'any 1977, libe-
ralitzant els tipus d'interés d'operacions actives i 
passives i reduint els coeficients obligatoris, ja siguí 

ediatament o assenyalant un calendan de reduc-
ció del 0,25 % mensual, fins a estabilitzar-se en el 
3 5 % . 

2. Decret del 29 de juliol de l'any 1977 (n.° 2227/77) 
dissolvent la Junta d'Inversions i establint les noves 
emissions computables que hauran d'adaptar-se pro-
gressivament ais tipus d'interés de mercat. 

3. Circular n.° 23 del Banc d'Espanya (29 de juliol de 
l'any 1977) incorporant les caixes ais présteos de 
regulado de liquidesa. 

4. Decret 2290/77 que, en l'article 20, estableix l'equi-
paració de l'operatória entre caixes i bañes. 

5. Decret 2290/77 reorganitzant els órgans de govern 
de les caixes. 

6. Decret 2291/77 sobre regionalització de les inver-
sions de les caixes. 

7. Creació peí decret n.° 3047/77 (novembre) del Fons 
de Garantía de Dipósits. 

Fins aquí, l'enumeració exhaustiva de les mesures 
immediates o diferides de la reforma deis instruments 
de política monetaria del sistema financer i de les caixes 
d'estalvis en particular, integrant-se en una mateixa 
línia d'actuació governamental. Cal analitzar ara, amb 
mes detall, el contingut de la reforma, especialment en 
relació amb les caixes, el procés posterior a l'any 1977 
(amb les modificacions introduídes) i el balanc d'aquest 
període tant en termes objectius (canvis d'estructura, 
incidencia real) com en termes subjectius, és a dir, 
segons l'opinió deis mateixos protagonistes. 
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4.4. CONTINGUT DE LA REFORMA. 
REFERENCIA ESPECIAL A LES CAIXES 
D'ESTALVIS 

L 

r 

La reforma de l'any 1977 incidint en les caixes d'es-
talvis compren els següents aspectes: 
1. Regulado deis órgans de govern de les caixes segons 

el decret 2290/77 (27 d'agost) del Ministeri d'Eco-
nomia. 
Els canvis introduits en la normativa sobre els ór

gans de govern de les caixes parteix, en línies generáis, 
deis següents criteris: intervenció deis impositors en el 
govern de la caixa, participació deis empleats, major 
tecnificació en la selecció i administració de les obres 
socials, potenciament importan! de la figura del direc
tor general, creació d'un órgan intern de fiscalització 
en la marxa de la caixa. 

Els órgans de govern de les caixes serán quatre: 
1. L'Assemblea General. 
2. El Consell d'Administració. 
3. La Comissió de control. 
4. La Comissió d'Obres Socials. 

L'Assemblea General és l'órgan de govern i decisió 
general, format pels consellers generáis que representin 
els interessos deis dipositants i els interessos generáis 
de Támbit d'actuació de l'entitat. Els consellers gene
ráis poden ser de tres tipus: representants directes deis 
impositors; representants d'entitats de carácter cientí-
fic, cultural o benéfic del mateix ámbit d'actuació terri
torial de la caixa, (incloent representants de les corpo-
racions locáis, tant en el cas de les caixes fundades per 
aquest tipus d'institucions, com les fundades per insti-
tucions privades); el tercer grup de consellers generáis 
son els membres del Consell d'Administració, de les 
comissions de control i obres socials. El director de la 
caixa d'estalvis forma també part de l'Assemblea Gene
ral. Les funcions de l'Assemblea General son diverses, 
pero totes elles amb el carácter de direcció global de 
l'entitat i particularment el nomenament deis membres 
de la resta d'órgans de govern de les caixes. 

El Consell d'Administració té explícitament assigna-
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da la funció de gestió deis aspectes financers de l'acti-
vitat de les caixes, separant aquesta funció de les de 
carácter benéf ico-social que son d'especial competencia 
de la Comissió d'Obres Socials. El Consell d'Adminis-
tració és nomenat per FAssemblea General, exceptuant 
els vocals representants del personal de la caixa i els 
nomenats directament per l'Estat o corporacions locáis, 
si son aquests els promotors-fundadors de la caixa d'es-
talvis. El director general participa en el Consell d'Ad-
ministració. 

La Comissió de Control té com a funció la supervisió 
de la gestió del Consell d'Administració. La comissió 
está formada per set membres de l'Assemblea General 
que no pertanyin al Consell d'Administració i sí al grup 
de consellers generáis representants directes deis impo-
sitors, de les corporacions locáis i les entitats de carác
ter cultural o benéfic, i per dos membres representants 
del personal de la caixa. 

La Comissió d'Obres Socials representa la major se
parado entre les activitats financeres de les caixes i les 
activitats de carácter benéf ico-social, 

La comissió és qui proposa les obres a realitzar i 
s'encarrega de la gestió i administració de les que fun
cionen. Está formada per vint membres, el president 
de la caixa i el director general. 

Pot observar-se la presencia important del director 
general, figura directiva potenciada segons la nova nor
mativa. El director general, tot i ser designat peí Con
sell d'Administració, amb criteris de capacitat i prepa
rado técnica, ha d'ésser acceptat peí Ministeri d'Eco-
nomia que pot vetar la designado realitzada. El direc
tor general es present a tots els órgans de govern de la 
caixa, té la facultat de suspendre provisionalment 
acords executius del Consell d'Administració, per sotme-
tre'ls a l'arbitratge del Ministeri d'Economia, on es reso-
len definitivament els problemes. Aquesta prerrogativa 
incrementa indubtablement el protagonisme o poder del 
director general. 
2. Noves normes sobre la distribució d'excedents i de 

l'obra benéfico-social, segons els articles 22 i 23 del 
mateix decret 2290/77. 
S'especifica que la totalitat d'excedents no destináis 
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a reserves tindran com a objectiu el finangament de 
l'obra benéfico-social. La distribució del percentatge 
entre reserves i obra benéfico-social está fixada d'acord 
amb el valor del coeficient de garantía amb una escala 
precisada en el decret 1838/75 del 3 de juliol de Tany 
1975. 

El nou decret determina que Tobrá benéfico-social 
només pot ser de dos tipus: obra propia i obra en col-
laboració, desapareix el concepte d'obra nacional (decret 
de l'any 1947) a l'anterior classificació entre obra propia 
i obra aliena (decret de l'any 1948). L'obra benéfico-
social s'haurá d'orientar a la sanitat publicarla investi
gado, ensenyament i cultura i servéis d'assisténcia so
cial, amb un criteri preferentment regional. 

Per altra banda, el mecanisme de l'obra benéfico-
social canvia el dispositiu d'aprovació que pertany al 
Ministeri d'Economia, i es crea la comissió d'obres so-
cials. Finalment, les limitacions en aplicar els excedents 
a obra en collaboració garanteixen la continuítat de 
l'obra propia iniciada. 
3. Regionalització de les inversions, segons el decret 

2291/77 del 27 d'agost de l'any 1977. 
El decret determina que un mínim del 50 % de les 

inversions en valors, excloses les obligatóries en cédules, 
han de teñir un destí regional, és a dir, el mateix ámbit 
d'actuació de la caixa. La resta de les inversions, in-
cloent immobilitzat i obra social, s'han dé destinar en 
un mínim del 75 % a Támbit regional. 

Com a inversions regionals poden computar-se els 
valors emesos per l'INI, companyies eléctriques> Tele
fónica, corporacions locáis, sempre i quan aqüestes 
emissions financiin inversions en Támbit regional res-
pectiu, essent aquesta declaració competencia de la 
Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Quant ais 
préstecs i crédits, la seva consideració regional prové 
que el presentador acrediti que les inversions reals tin
dran destí en Támbit regional o quan el seu domicili es-
tigui localitzat a la regió en el cas de préstecs al consum. 
4. Alliberament deis tipus d'interés, segons la regulado 

del 26 de juliol de l'any 1977. Aquest es refereix tant 
. a les operaciqns passiyes com a les actives. Respec

te a les primeres, el quadre 4.1, resumeix la situació 
•i 
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anterior i posterior a la nova regulado. Quant a les 
operacions actives, la normativa queda resumida en 
el quadre 4.2. 

5. AUiberament deis coefícients d'inversions obligató-
ries, segons ordre del 23 de juliol de l'any 1977. 
En aquest ordre els anteriors coefícients d'inversions 

obligatóries de les caixes, situats en el 43 % en fons 
públics i valors computables i en el 24 % en préstecs 
de regulado especial, automáticament es rebaixen al 
41 % i 22 % respectivament i s'estableix un programa 
de reducció a partir del mes de gener de l'any 1978 a 
0,25 % mensual en els dos coefícients, per a situar-se 
al 25 % el primer en el 30.IV.1983, i en el 10 % en el 
31.XII.1981 el segon. El quadre 43. ens mostra la situa
d o comparativa entre l'any 1977 i la previsible per a 
l'any 1983 d'aquesta evolució prevista deis coefícients 
d'inversió obligatoria i la nova regulado sobre inver-
sions regionals. 
6. Equiparado operativa de les caixes d'estalvis i la 

banca privada segons l'article 20 del decret 2290/77. 
L'equiparació operativa representa l'accés de les 

caixes a operacions fins al moment prohibides, com el 
descompte d'efectes i les operacions de comerg exterior. 

QUADRE 4.1. 

Tipus máxims legáis d'interés de les operacions passives 

Classes de dipósits 

A la vista 
D'estalvi a la vista 
Dipósits a termini 

A tres mesos 
A sis mesos 
A un any 

Estalvi vinculat 
Estalvi vivenda 
Estalvi borsaxi 
Estalvi de l'emigrant 

\pAJXXl^/ Lw v i l L£ w w U H VC* L0 
de crédit 

Des del 
10-VIII-74 

1,00 
2,75 

4,50 
5,50 
6,00 

7,00 
6,00 
7,00 

Lliure 

A partir del 
26-VII-77 

1,00 
3,75 

5,50 
6^0 

Lliure 

8,00 
7,00 

10,00 

Lliure 

Font: «Boletín Estadístico del Banco de España». 
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QüADRE 42. 

Principáis tipus máxims legáis d'interés de les operacions actives 

Classes d'operacions Des del 10-VIIM974 A partir del 26-VII-1977 

Tipus de redescompte del Banc 
d'Espanya 

Operacions ordináries 
(descomptes, présteos i crédits) 
.Fins a 1 any de termini 

Descompte comercial 
Altres operacions 

Entre 1 i 2 ariys 
A mes de 2 anys 
Crédits en moneda estrangera 
Operacions especiáis (3) 
Banca: descompte d'efectes 

especiáis 

Caixes d'estalvis: préstecs i crédits 
de regulació especial 

7,00 

8,00 (1) 
8,50 (1) 
9,00 (2) 

Lliure 
Lliure 

6,90 

Entre un 8,25 i 8,75% 
segons operacions 

8,00 

9,00 
9,50 

Lliure 
Lliure 
Lliure 

Crédit a l'exportació entre un 7,50 
i un 8% segons terminis, opera
cions i paísos. 
Altres operacions especiáis: 
9% fins a 1 anys 
10 % d'l a 3 anys 
11% a mes de 3 anys 

9% fins a 1 any 
10 % d'l a 3 anys 
11 % a mes de 3 anys 

<1) Fins a 18 mesos de terminis; (2) Entre 18 mesos i 2 anys; (3) Incloses comissions a partir del 26-
VII4977. 

Font: «Boletín estadístico del Banco de España». 
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4.5. CONTINUÍTAT DE LA REFORMA DEL SISTEMA 
FINANCER I MODIFICACIONS POSTERIORS 

La reforma financera s'inicia l'any 1977 en forma de 
mesures immediates comengades i altres que resten 
pendents, entenent que la reforma és un procés com-
plex que s'ha d'estendre en una actuació a mig termini. 
A principis de l'any 1978 les actuacions pendents, d'a-
cord amb la normativa aprovada i d'acord amb els ob-
j ectius fixats en el programa económic del govern o en 
els acords de la Moncloa, eren els següents: 
1. En l'ámbit de la reforma deis instruments de polí

tica monetaria: 
1.1. Nova regulado de les condicions de disciplina 

bancaria. 
1.2, En relació a la regulado de la liquidesa, crea-

ció d'un mercat de bons del Tresor dirigit al 
públic en general. 

2. En l'ámbit de l'alliberament del sistema financer: 
2.1. Llibertat completa en la creado d'óficines ban-

cáries i caixes d'estalvis. 
2.2. En relació ais tipus d'interés en la banca i 

caixes d'estalvis, llibertat completa abans del 
31.VI.1979 i ajust del rendiment deis préstecs 
de regulado especial a les condicions de mer
cat, abans del 31.XII.1979. 

3. En l'ámbit de la reforma en l'estructura i fuhciona-
ment deis mercats i institucions financeres: 
3.1. En relació al mercat de valors, desenvolupar 

un mercat de renda fixa en valors privats i pú-
blics i estimular la inversió privada en títols 
de renda variable. En aquest mateix ámbit, ade-
quació de la política fiscal que estimuli la in
versió en valors mobiliaris. Des del punt de 
vista de la reforma institucional en el mercat 
de valors, desenvolupar un mercat hipotecan 
i revisar la legislado en materia d'inversió col-
lectiva. 

3.2. Revisió del régim d'incompatibilitats en la con-
cessió de crédits bancaris cap a empreses par-
ticipades, 
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3.3. Respecte al crédit oficial, desenvolupar noves 
formules de finangament en el mercat lliure, 
substituint progressivament les dotacions del 
Tresor. Concretament, finangant una tercera 
part del crédit oficial en el mercat lliure, abans 
del 31.XII.1979 i accedint ais crédits de regula
d o monetaria. 

3.4. En relació a les cooperatives de crédit i a les 
caixes rurals, és a dir en el terreny institucio
nal, establir la dependencia respecte al Banc 
d'Espanya i Ministeri d'Economia en termes 
similars ais de les caixes d'estalvis i la banca 
privada. 

Fins aquí el marc global de les actuacions pendents 
en el procés de la reforma financera, Les mesures adop-
tades posteriorment a l'any 1977, en relació a les caixes 
d'estalvis, son les següents: 
1. Ordre ministerial del 29 d'abril de l'any 1979 que 

estableix, dins el coefícient obligatorí de préstecs de 
regulado especial, un subcoeficient de préstecs i fi-
nangament a l'exportació situat a 1*1,1 % del passiu 
computable. 

2. Ordre ministerial del 7 de febrer de l'any 1979 sobre 
procediment de fusió de les caixes d'estalvis. 

3. Ordre ministerial del 27 d'abril de l'any 1979 modifi-
cant el ritme de reducció deis coeficients d'inver-
sions obligatóries, reduint els coeficients a un ritme 
del 0,10 % mensual, en comptes del 0,25 % que s'ha-
via fixat inicialment. Aquesta mesura, segurament la 
mes transcendent, representa un important fre al 
ritme de la reforma financera, sobretot en relació 
al volum d'inversions lliures a realitzar per les caixes 
d'estalvis. 

4. Ordre ministerial del 20 de desembre de l'any 1979 
que regula l'expansió d'oficines de les caixes d'es
talvis, establint un criteri d'expansió regional a dife
rencia de l'anterior de carácter provincial, i la pos-
sibilitat d'accedír les caixes mes importants al mer
cat, fora del seu tradicional ámbit regional. 

La continuitat de la reforma durant els anys 1978 
i 1979 en el terreny no estríete de les caixes d'estalvis, 
donava lloc a les següents mesures: regulado de la 
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instáHació de la banca estrangera (decret del 23 de juny 
de l'any 1978), un nou marc jurídic per a les coopera-
tives de crédit (decret del 3 de novembre de l'any 1978), 
instrumentado de les societats de garanties reciproques 
destinades al finangament de la petita i mitjana em
presa (decret del 26 de juliol de l'any 1978), regulado 
de les entitats de finangament de vendes a termini 
(ordre del 19 de juny de l'any 1979), normes d'informa-
ció per ais títols de renda fixa (decret del 10 de juliol 
de l'any 1978). 

El procés de la reforma financera ofereix a l'agost 
de l'any 1979 un punt de reflexió i fa noves propostes 
arran de l'elaboració del programa a mig termini, ela-
borat peí govern, per a l'economia espanyola. Els objec-
tius prioritaris en el terreny financer, en termes de 
criteris generáis, del programa del govern de l'any 1979, 
fonamentalment eren dos: 
— Fomentar la competencia de les institucions finan-

ceres. 
— Millorar el funcionament del mercat de valors, acos-

tant-lo a criteris de mercat. 
Com a instrument de política monetaria s'impulsa, 

des de mitjans de l'any 1979 i comencaments de l'any 
1980, un mercat mes ampli de bons del Tresor. Els ren-
diments de les emissions de les entitats publiques s'ele-
ven progres sivament, igualment les entitats oficiáis de 
crédit comencen el seu procés de finangament a través 
del mercat. 

Com a realitzacions concretes del programa de con-
tinuítat de la reforma financera cal citar les disposicions 
següents: 
— Ordre del 2 de juliol de l'any 1980 que regula l'ober-

tura d'oficines de les cooperatives. 
— Decrets 1846 a 1849/80 modificant el reglament de 

les borses en la línia de reforma del mercat de 
valors. 

— Ordre del 4 de desembre de l'any 1980 flexibilitzant 
els coeficients obligatoris de les cooperatives de 
crédit. 

— Ordre del 30 de desembre de l'any 1980 donant entra
da al mercat monetari a societats autoritzades peí 
Banc d'Espanya. 
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Les disposicions de gener de l'any 1981 (decret 73/81 
i ordres del 17 de genér de l'any 1981) tornen a poten
ciar el procés d'alliberament. Es torna concretament al 
ritme de reducció deis coeficients obligatoris del 0,25 % 
mensual i s'avanga a una major llibertat deis tipus d'in-
terés. 

El procés d'alliberament en les operacions financeres 
amb l'exterior, la millora en la regulado de la inversió 
coHectiva, la continuitat de la reforma del mercat de 
valors i el potenciament del crédit oficial i la seva rela-
ció amb el mercat son actuacions encara pendents en el 
terreny institucional. 

4.6. INCIDENCIA DE LA REFORMA I BALANQ 

La reforma financera en relació a les caixes d'estal-
vis pretenia essencialment trencar amb la forta rigidesa 
a la qual estaven sotmeses les caixes, especialment en 
les seves operacions actives i per altra banda tendir a 
una equiparació de les caixes amb la banca, accentuant 
rhomogene'itat i competencia al si del sistema financer. 

Totes les entitats financeres tindrien accés al mateix 
tipus d'operacions i la seva especialització no vindria de 
les normatives legáis sino de la vocació particular de 
cadas cuna. 

Si la incidencia de la reforma es considera en ter
mes de situació patrimonial de les caixes, és evident que 
la disminució progressiva deis coeficients d'inversió obli
gatoria ha canviat radicalment la relació entre inver-
sions lliures i inversions obligatóries. A fináis de l'any 
1979 el coeficient d'inversions obligatóries era encara 
superior al 50 %, pero havent partit d'un coeficient de 
l'ordre del 80 al 85 %. Les noves inversions realitzades 
durant el bienni 1978-1979, en la seva majoria, s'han 
compost d'inversions lliures. De tota manera, les caixes 
acumulaven encara, en la seva cartera de valors, valors 
públics de molt escás rendiment, pendents d'amortitza-
ció en terminis dilatáis. 
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La reivindicado de les caixes és deslliurar-se d'a-
quests valors, substituint-los per áltres emissions com-
putables, pero de major interés, mitjangant la recompra 
deis títols peí Banc d'Espanya. 

Quant a la incidencia de la reforma en el passiu de 
les caixes, la possibilitat d'equiparació operativa no ha 
canviat essendalment l'estructura del passiu. El 31 de 
desembre de l'any 1976, sobre el total de dipósits de les 
caixes, el 13,2 % eren dipósits a la vista i el 37'5 % 
dipósits a termini; el 31 de desembre de l'any 1979 
aquests percentatges eren respectivament 1'11,3 % i el 
36,9 %. La situado és molt diferent a la banca on els 
dipósits a la vista o comptes corrents representen en-
torn del 45 %. 

En aquest cas, una efectiva equiparado entre l'es
tructura de les caixes i l'estructura bancada no s'ha pro-
duit, de manera que la situació és desfavorable per a 
les caixes en el sentit d'un major cost del passiu. 

El mateix pot dir-se de l'accés a les operacions de 
descompte d'efectes. Aquesta és la principal operado 
activa de la banca i en les caixes representa encara una 
porció insignificant, essent poc probable que a curt ter
mini arribi a representar un capítol important de les 
seves activitats. Cal dir en aquest sentit que la penetra
d o de les caixes cap al món empresarial no ha augmen-
tat significativament, quan era d'esperar una major 
atenció a la petita i mitjana empresa. 

Aquest mateix fet queda reflectit en l'estructura del 
crédit, que malgrat l'alliberament deis coeficients (re-
baixa deis préstecs de regulado especial i increment 
deis de carácter general) no ha canviat básicament. El 
crédit a la vivenda i el crédit al consum continúen 
ocupant la gran majoria deis crédits concedits, mentre 
el crédit a la industria no representa un capítol impor
tant. El mateix pot dir-se del crédit dirigit a les corpo-
racions locáis, el volum del qual encara és molt reduít. 

L'esperada atenció de les caixes d'estalvis cap al 
sector públic regional no arriba a representar una part 
important de la seva activitat, quan la proclamado legal 
i vocacional de les caixes abans i després de la reforma 
afirmava el seu carácter regional. 

En Taspecte de la reforma relatiu a la regionalització 
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hi ha hagut precisament una certa dificultat per a com-
plir la normativa derivada del decret 2291/77, a mes a 
mes de la inutilitat práctica d'aquesta normativa. El de
cret 2291/77 establia efectivament que el 50 % de les 
inversions en valors i el 75 % de les inversions restants 
(especialment préstecs i crédits), tinguessin un destí 
regional. La segona condició en realitat és forga inútil 
establir-la perqué les caixes venen ja destinant els cré-
dits a l'ámbit regional; una forta dificultat son els 
coeficients obligatoris. En la mesura que els coeficients 
obligatoris es redueixen o desapareixen, les inversions 
teñen ja de per si un destí regional, sense necessitat 
de norma que ho reguli. En canvi, amb relació a la carte
ra de valors, en molts ámbits regionals (no es dona tant 
aquest cas a Catalunya) no hi ha oferta suficient de 
títols regionals per a cobrir la demanda obligatoria de 
les caixes. A Catalunya el mercat d'emissions de valors 
(companyies eléctriques, inversions de la Telefónica) és 
encara suficient per a cobrir aquesta demanda, pro-
duint-se pero la dificultat de concentrar les inversions 
en.uns pocs tipus de valors sense possibilitats de diver-
sificació i per tant amb concentrado de risc, donades 
les dificultats d'accés de les empreses al mercat d'emis
sions de renda fixa. La conclusió és que la normativa 
sobre regionalització d'inversions és bastant supérflua, 
car l'aspecte básic és la rebaixa deis coeficients obliga
toris i la reforma del mercat de valors. 

Hi ha dos aspectes importants de la incidencia de la 
reforma sobre les caixes en relació a l'augment de com
petencia que comporta en el si del sistema financer, 
concretament la competencia entre caixes i banca pri
vada. Aquests dos aspectes son la quota de mercat res
pectiva en la captació de passiu i el rendiment de les 
operacions actives en relació a la llibertat del tipus d'in-
terés. 

L'evolució respecte a la quota de mercat ha estat la 
següent: 

Quota de mercat de íes caixes {% sobre el total de dipósits) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

30,22 31,54 32,04 32,47 32,47 32,59 32,30 
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És a dir, la reforma ha contribuít a trencar l'ante-
rior tendencia de la quota.de mercat creixent de les 
caixes, estabilitzant-la en el 32 %. El ritme d'expansió 
deis dipósits a la banca ha estat superior al ritme de les 
caixes. L'augment de competencia ha afavorit la banca. 
La causa d'aquestfenomen está en la distinta normativa 
sobre expansió d'oficines per a la banca i les caixes, 
mes permissiva i alliberadora per al primer tipus d'en
titats. En el quadre 4.4. pot veure's l'evolució del nom
bre d'oficines de les dues classes d'entitats. La relació 
banca-caixes ha anat creixent ininterrompudament. La 
nova normativa del 20 de desembre de l'any 1979 sobre 
expansió regional de les caixes pot establir en part l'e-
quilibri en favor de les caixes. 

QUADRE 4.4. 

Oficines operativas a Espanya 

Banca Relació 
Anys privada Caixes Banca-Caixes 

1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

4.291 
7.582 
9.098 

10.210 
11.094 
12.238 

5.074 
6.363 
6.818 
7.206 
7.502 
7.807 

0,85 
149 
1,33 
1,42 
1,48 
1,57 

•. I 

Fontx «Boletín Estadístico». Banco de España. 
r 

Respecte al rendiment comparat de les entitats del 
sistema i l'alliberament deis tipus d'interés, s'ha de 
remarcar que aquest alliberament afecta, en primer Uoc, 
quant a les operacions passives, les que son a termini 
superior a l'any. 

Després del gener de l'any 1981 es dona un pas mes 
en l'alliberament deis tipus d'interés. En el quadre 4.5. 
s'indiquen els tipus d'interés vigents abans i després de 
la norma del 19 de gener de l'any 1981. 

El quadre 4.6. indica l'evolució i composició del ren
diment (marge net d'explotació) d'ambdues institucions 
entre els anys 1976 i 1979. 
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QUADRB 4.5. 

Caixes d'estalvis: marc vigent a partir del 19-14961 

u 
Z 
O 

o 

Tipus d'interés 
Finsel A partir del 
19-1-81 19-1-81 

Dipósits a la vista 
Dipósits d'estalvi 
Dipósits a termini 

1. A 3 mesos 
2. A 6 mesos 
3. A 1 any i mes 

Estalvi vivenda 
Estalvi borsari 
Estalvi emigrant 

Operacions especiáis 
1. Fins a 1 any 
2. DI a 3 anys 
3. Tres anys i mes 

Crédits a l'exportació 
1. Béns d'equip 
2. Capital circulant 

Crédits o présteos 
1. Estalvi vivenda 
2. Estalvi borsari 
3. Estalvi emigrant 

Pía de vivenda 
Altres crédits i préstecs 

1. Fins a 1 any 
2. Mes d'l any 

COMISSIONS 

1,00 
3,76 

5,50 
630 
lliure 
8,00 
7,00 
10,00 

9,00 
11,00 
12,00 

7,50-8,75 
8,00 

9,00 
8,00 
11,00 

9,00-9,50 
lliure 
tipus 

mininas 

1,00 
3,75 

6,50 
7,50 i lüure ( 

lliure + 
9,00 
8,00 
100,0 

12,00 

7,50-8,75 
10,00 

10,00 
10,00 
12,00 

lliure 
lliure 
tipus 

máxims 

(1) 

Variado mensual de coefícients 

Cartera de préstecs 
Cartera de valors 
Finangament a llarg termini 

-0,10 
—0,10 

—0,25 (10,00) 
—0,25 (25,00) 
+0,25 (10,00) 

(1) Lliure per a mes d'un milió de pessetes. 
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c 

QUADRE 4.6. 

Resultáis de tes caixes i la banca (% balang patrimonial) 

1976 

Banca Caixes 

Productes d'explotació 
Costos financers 
Marge brut d'explotació 
Despeses ordináries 
Marge net d'explotació 

837 
4,08 
4,29 
3,09 
1,20 

7,25 
3,60 
3,65 
2,48 
147 

Dif. 

1,12 
0,48 
0,64 
0,61 
0,03 

Banca 

11,59 
6,56 
5,03 
4,05 
0,98 

1979 

Caixes 

8,89 
4,56 
4,33 
3,33 
1,00 

Dif. 

2,70 
2,00 
0,70 
0,72 

-0,02 

(1) 
(2) 

(l)-(2)=(3) 
(4) 

(3) - (4) 

Font: «Boletín Económico». Banco de España. 



Pot veure's que el marge net d'explotació és molt 
similar, fins i tot l'evolució ha estat favorable per a les 
caixes en termes relatius. Els productes pero d'explo
tació (rendiment de les operacions actives) han augmen-
tat mes en la banca que en les caixes i també els costos 
financers (cost del passiu fonamentalment) pero en 
menys quantitat. Aixó significa que l'augment del cost 
del passiu repercuteix mes fácilment en les operacions 
actives de la banca, mentre les caixes teñen menor 
llibertat d'acció en aqüestes operacions, donada la per
manencia deis coeficients obligatoris. El resultat és que 
el marge brut d'explotació ha augmentat mes en la 
banca que en les caixes. El resultat global té pero, un 
altre signe donat l'increment en la banca de les despeses 
ordináries. 

Aqüestes despeses están lligades a l'excessiva expan-
sió d'oficines bancáries en el període considerat. 

A la meitat de l'any 1979 les caixes temien l'allibe-
rament complet del tipus d'interés, perqué aixó reper
cutiría en un augment del cost del passiu, difícil de 
compensar en l'augment del rendiment de les operacions 
actives, mes fácil en la banca que en les caixes mentre 
continuessin els coeficients obligatoris. La solució de 
compromís del mes de gener de l'any 1981, ha estat con-
cedir l'alliberament quasi complet deis tipus d'interés, 
a canvi de retornar al ritme del 0,25 % mensual de 
rebaixa deis coeficients obligatoris per a les caixes. 

L'opinió general de les caixes és que la reforma finan-
cera és necessária, pero que el seu ritme concret les 
discrimina encara dins el procés d'accentuament de la 
competencia en el si del sistema financer. L'any 1978 
l'assemblea anual de la CECA fixava les següents reivin-
dicacions: 
1. Accelerar el procés de reducció deis coeficients obli

gatoris. 
2. Renovar les cárteres de valors, eliminant els de baix 

rendiment. 
3. Apropar els tipus d'interés de les inversions obliga-

tóries ais tipus de mercat. 
4. Alliberar les normes d'expansió de les caixes. 

En realitat el ritme de la reforma no coincideix amb 
aqüestes posicions, perqué en comptes d'accelerar el 
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ritme de reducció de coeficients obligatoris, el frena. 
El fons de les posicions de la CECA és assumit per l'ad-
ministració pero marcant un ritme propi; 

Per altra banda hem vist també que els resultáis de 
la reforma son ben reduits en el sentit d'equiparació de 
l'operatória. Les caixes d'estalvis no s'han llancat a les 
operacions de descompte, anteriorment prohibides, i han 
continuat la tónica tradicional d'invertir en el mercat 
interbancari l'excés de liquidesa. 

L'argument general dient que Taugment de compe
tencia en el sistema financer representaría una millor 
assignació de recursos i una injecció per al sistema eco-
nómic no s'acaba de confirmar. La incidencia de l'incre-
ment del tipus d'interés en la problemática del finan-
gament de les empreses i en la marxa de la inversió ja 
s'ha comentat. Per a l'empresa espanyola el cost del 
capital alié ha passat del 7,38 % Tany 1972 al 12,6 % 
l'any 1978 i en canvi el rendiment deis fons propis s'ha 
reduit en el mateix període del 22,9% al 8,9%. El 
sistema financer está pressionant així sobre un sector 
real cada vegada mes debilitat per causa de tres factors: 
el mes alt nivell d'endeutament, l'augment deis costos 
d'intermediació de les institucions financeres i les reduí-
des taxes de rendiment deis actius de l'empresa espa
nyola. 

El ritme concret de la reforma respon mes al joc de 
pressions de diverses entitats que a un plantejament de 
plena coherencia respecte a la superació de la crisi eco
nómica. Les caixes opinen de manera continuada que 
l'alliberament necessari en aquest procés s'ha produit 
de forma parcial i discriminatoria per a elles. En l'as-
semblea de la Confederació (CECA) del mes de juny de 
Tany 1980 es tornava a insistir en els mateixos termes 
i es reivindicaven els següents projectes: 
1. Total i immediata supressió del régim de coeficients 

d'inversió obligatoria. 
2. Acceptar que els fons, així alliberats, passin dirigits 

a la inversió a termini, superior a tres anys i d'acord 
amb dues característiques: 
2.1. Llibertat d'elecció de la inversió. 
2.2. Llibertat deis tipus d'interés. 

3. En cas contrari, és a dir, si es mantenen els cañáis 
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de finangament privilegiáis, reclamar una total equi
parado entre les diverses entitats financeres. 

4. Reclamar l'obertura d'un procés negociador amb 
l'autoritat económica. 
Aqüestes reivindicacions, com hem vist fins ara, no 

han estat satisfetes. La disposició última en concedeix 
una part: el retorn al ritme prefixat deis coeficients 
obligatoris. La reforma és un procés en marxa, fet de 
concessions i negociacions implícites. 
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CAPÍTOL V 

LES CAIXES D'ESTALVIS 
EN EL MARC INTERNACIONAL. 

L'AUTONOMIA I EL PAPER DE LES CAIXES 





F ' 

r 

w 

5.1. CARÁCTER INSTITUCIONAL I JURÍDIC DE 
LES CAIXES D'ESTALVIS A LA CEE 

L 

Fins al moment, no hem tractat explícitament la 
relació entre les caixes d'estalvis i el marc autonómic. 
Cal dir que el període en qué es desenvolupa la reforma 
financera, és a dir, des de l'any 1977 fins l'actualitat, 
coincideix amb el procés de constitució deis organismes 
autonómics a Catalunya i a altres zones de l'Estat espa-
nyol i Tinici i des envolup ament de les negociacions entre 
el poder central i la Generalitat entona de les transfe-
réncies de competéncies i servéis. 

En aquest procés negociador també han éstat pre-
sents, i de manera especialment dificultosa, les compe-
téncies en relació a les caixes d'estalvis. Abáns d'analit-
zar aquest procés i les alternatives propiciades des de 
Catalunya sobre el paper de les caixes d'estalvis en el 
nou marc autonómic, ens interessará donar compte dé 
la situació i paper de les caixes en el context internacio
nal, especialment ais paisos de la Comunitát Económica 
Europea i en concret ais estats de marcada estructura 
des cent rali tzada. 

En el context internacional, l'análisi de les caixes 
d'estalvis compren diversos aspectes, des del carácter 
institucional o jurídic a cada lloc fins a la posició ocu
pada $n el conjunt del sistema financer i la relació amb 
la problemática regional. 

Des del punt de vista institucional, hi ha en el con
text europeu una gran diversitat quant a la consideració 
jurídica de les caixes. Els diferents estatuts legáis pels 
quals es regeixen les caixes a Europa demostren l'ámplia 
diversitat existent en aspectes com el carácter jurídic 
(públic o privat), ámbit d'actuació (local, regional o es
tatal), grau de llibertat en les operacions a realitzar, 
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importancia en el si del sistema financer, major o me
nor intervenció de l'Estat en ¡'operatoria i funcions de 
les caixes. 

Des d'un punt de vista global, poden distingir-se a 
grans trets dos sistemes clarament diferenciáis. El pri
mer seria el model germánic, caracteritzat per una am
plia llibertat en l'operatória de les caixes i un elevat 
grau d'autonomia en el destí de les inversions, a mes 
de l'accentuat paper en l'ámbit local i regional. Per 
contra, el model francés o anglés se sitúen en el pol 
oposat, és a dir, fortes limitacions en l'operatória i cen-
tralització de les inversions realitzades que, fins i tot, 
no son administrades per les mateixes caixes d'estalvis, 
sino que els fons son transferits a un organisme públic 
que s'encarrega de la inversió. Amb tot, cal dir que en-
front d'aquest sistema d'inversió centralitzada, l'altre 
sistema d'inversió descentralitzada també está sotmés, 
depenent de cada país concret, a normes i limitacions 
per part de l'administració, essent poc comú que les 
caixes gaudeixin del mateix grau de llibertat que la 
banca privada. 

Dins la Comunitat Económica Europea, els estats de 
sistema centralitzat son Franca, Irlanda i Regne Unit, 
i son de sistema mixt Luxemburg i Bélgica. 

En el cas de Franca, el carácter jurídic de les caixes 
és de dos tipus: la Caixa Nacional d'Estalvis o Caixa 
Postal que és de carácter públic, i les restants caixes 
d'ámbit local i de carácter privat. El número de caixes 
d'aquest tipus és molt elevat: 485, de manera que l'ám
bit d'actuacíó és molt local. Les caixes de carácter privat 
s'agrupen en unions regionals i en una associació de 
tot l'Estat (l'UNCEF). El carácter centralitzat del siste
ma francés prové del fet que les caixes están obligades 
a dipositar els recursos captats en un organisme centra
litzat, la Caisse de Dépots et Consignations (CDC), que 
s'encarrega de les inversions, la práctica totalitat de les 
quals es dirigeixen a títols emesos per l'Estat o amb 
garantía de corporacions publiques. Per altra banda, les 
caixes franceses gaudeixen de poca autonomía en la 
diversitat d'operatória. 

El cas d'Irlanda té poc interés, car les caixes repre
senten tan sois el 0,2 % del sistema financer. El seu 
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carácter institucional i jurídic sInspira en el model bri-
tánic. El sistema del Regne Unit fins l'any 1976 era de 
tipus centralitzat. El número de caixes és reduít (19) i el 
seu carácter jurídic podia ésser privat o públic (en el 
cas que els promotors fossin organismes locáis). El sis
tema centralitzat prové del fet que les inversions eren 
realitzades també per instáncies governamentals. Aques
ta era la situació fins l'any 1976, en qué una nova llei 
preveu l'equiparació de les caixes a la banca comercial 
en un termini de 10 anys, peí que fa a la capacitat d'o-
peratória i autonomía en l'administració deis recursos 
captats. Quant a Torganització interna, la llei de l'any 
1976 preveu que els consells d'administració de les cai
xes serán designáis o pels dipositants (caixes de carác
ter privat) o pels poders locáis (caixes de carácter 
públic). 

El sistema de Luxemburg pot qualificar-se de mixt, 
per quant és centralitzat en el sentit que només existeix 
una caixa (la Caixa d'Estalvis de TEstat) de carácter 
públic, pero gaudeix de certa autonomía en operatoria 
i inversions, tot i que en la práctica hi ha prioritat en 
les operacions realitzades amb organismes públics o des-
tinades al financament i inversions en el cas de la vi-
venda. 

A Bélgica hi ha tres tipus d'entitats: una de carácter 
públic, creada per l'Estat, anomenada Caisse Genérale 
d'Epargne et de Retraite (CGER), les caixes de carácter 
privat (33 en total), de les quals dues de carácter coope-
ratiu (la COB i la CODEP) s'integren amb l'anterior 
en l'Associació Belga de Caixes d'Estalvis sense finali-
tats de lucre; finalment les caixes d'estalvis creades per 
municipis (només n'hi ha dues). Com que la CGER de 
carácter estatal concentra el 85 % de la quota de mercat 
de les caixes belgues i és la segona institució financera 
del país, el sistema belga és a la práctica de tipus cen
tralitzat, tant per l'existéncia de coeficients obligatoris 
d'inversió com per la gestió práctica de la CGER que di-
rigeix les seves inversions d'acord amb el criteri establert 
per l'Estat. El carácter jurídic de les caixes de tipus 
privat és pero forca liberalitzat: poden ser societats 
cooperatives o societats anónimes. 

Els estats de la CEE amb sistema descentralitzat 
• • L 
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i amb normativa mes lliure son: Alemanya, Dinamarca, 
Holanda i Italia. 

En el cas de Dinamarca, les caixes d'estalvis están 
prácticament equiparades amb la banca, quant a ope
ratoria i Uibertat en les inversions. L'única diferencia 
és relativa a la composició deis órgans de govern. El 
carácter jurídic de les caixes pot ser qualiñcat de tipus 
privat, amb l'obligatorietat a partir de l'any 1974 que 
les caixes tinguin els anomenats garants que han de 
desembossar un capital determinat peí qual pot rebre 
interessos. Els órgans de govern son designats pels ga
rants o pels garants i dipositants conjuntament. El 
carácter descentralitzat queda reflectit en el número de 
caixes (172), tot i que les dues primeres concentren el 
60 % de la quota de mercat; també per la Uibertat 
d'operatória i de decisió per les inversions, les limi
tacions de les quals son únicament el control de liqui-
desa, solvencia i concentració de risc, igual que a la 
banca. 

El sistema d'Holanda pot qualificar-se entre el mixt 
i el plenament descentralitzat. Des del punt de vista 
jurídic, les caixes holandeses son de carácter privat, 
exceptuant-ne tres de carácter municipal i la Caixa Pos
tal, també de carácter públic. En total son 90 caixes, 
no havent-hi limitacions per a crear-ne de noves. Hi ha 
Uibertat quasi total d'operatória, és a dir, una práctica 
equiparado a la banca, pero hi ha limitacions en les 
inversions en el sentit d'afavorir que aqüestes es diri-
geixin preferentment cap a entitats de tipus públic. Així 
els crédits a societats sense garantía de l'Estat no poden 
superar el 50 % del capital propi de la caixa. 

Les caixes d'estalvi a Italia son persones jurídiques 
de dret públic que gaudeixen de plena capacitat. Les 
caixes poden ésser fundades per associacions de perso
nes físiques o per persones jurídiques (fundacions, cor-
poracions). No existeix garantia per part de l'Estat sobre 
l'activitat de les caixes, tot i que les associacions regio-
nals de caixes creen un fons de garantia que se suma 
ais fons propis de cada caixa que actúen també com a 
garantia. El carácter descentralitzat del sistema italiá 
queda reflectit peí nombre de caixes (89), per l'existén-
cia de les associacions regionals, per la Uibertat d'ope-
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ratona i les poques limitacions en la regulado de les 
inversions, on no hi ha oficialment preferéncies. Son 
els estatuts de cada caixa els que fixen el criteri d'üti-
lització del fons i de les inversions, i l'Estat només re
gula la liquidesa i la solvencia. A la práctica, pero, hi ha 
prioritat cap a la petita i mitjana empresa i cap ais 
projectes d'interés públic, 

El sistema de les caixes d'estalvis a Alemanya és el 
mes perfectament descentralitzat. De les 603 caixes, 
només n'hi ha 13 d'origen privat que representen molt 
poc en el conjunt del sistema. Les restants son entitats 
de dret públic que gaudeixen de plena capacitat jurí
dica amb la responsabilitat subsidiaria deis garants, que 
son els fundadors. Els fundadors son municipis o agru-
pacions de municipis, de manera que l'ámbit de les 
caixes alemanyes és de tipus local, i de fet l'expansió 
de les caixes está limitada a l'ámbit corresponent de les 
corporacions locáis, fundadors i garants. Es té així una 
amplia xarxa de caixes petites, subjectes al principi de 
regionalitat, tant per les associacions que les connectén, 
com peí funcionament integrat entre elles. Així, a cada 
estat federat de la República Federal Alemanya, hi ha 
un «Landesbank» que actúa com a central de gir de 
les caixes i bánc del govern de l'Estat federat o «Land», 
La competencia del «Land» sobre les caixes es reflecteix 
per l'existéncia a cadascun deis 11 «Lands» d'una llei 
específica sobre caixes d'estalvis i un estatut-model per 
a les caixes d'aquell ámbit. A mes deis 11 «Landesbank» 
hi ha un Banc Central de les Caixes d'Estalvis, d'ámbit 
federal, el Deutsche Girozentrale Kommunal Bank que 
integra les operacions intercaixes. La descentralització 
del sistema alemany també s'observa per la gran lliber-
tat d'operatória i per l'elevat grau d'autonomia en la 
realització de les inversions. Com que les caixes son 
d'ámbit local i el capital deis «Landesbank» está repar-
tit entre les caixes que l'integren i el govern de l'Estat 
corresponent, és lógic que les inversions es dirigeixin 
principalment cap a projectes d'interés públic en l'ámbit 
regional, tenint en compte a mes que jurídicament les 
caixes alemanyes no teñen finalitats lucratives. 

Pot observar-se per la informació donada fins aquí 
que la diversitat de sistemes és bastant gran, tot i estar 
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subjectes a dos models básics. Cal dir que no hi ha 
relació unívoca entre el carácter majoritari de les caixes 
prívat o públic i el carácter mes o menys descentralitzat 
del sistema i la seva operatoria. 

Coexisteixen totes les possibilitats entre ambdós ca-
rácters, el carácter jurídic i el normatiu. Igualment cada 
model básic no está lligat a dimensions especifiques 
de les caixes. Normalment, el sistema descentralitzat 
está associat a un nombre gran de caixes i per tant de 
dimensió petita. El cas francés o belga, pero, contra-
diuen aquesta tendencia, o l'italiá, amb un petit nombre 
de caixes. Hi ha, per tant, tota una gradació de situa-
cions, normatives i carácters institucionals en els estats 
de la CEE. 

5.2. LLIBERTAT D'OPERATORIA EN LES CAIXES 
DE LA CEE 

Fins aquí, hem fet referencia a raspéete institucio
nal de les caixes d'estalvis en el marc de la CEE. Cal 
considerar, també, la posició efectivament ocupada en 
el conjunt del sistema financer i comparar-la amb la 
corresponent a Espanya i a Catalunya. Cal dir, en pri
mer lloc, que la penetració de les caixes a Catalunya i a 
Espanya és de les mes elevades d'Europa. El setembre 
de l'any 1979 la quota de mercat de les caixes a Espanya 
era del 34 % i a Catalunya del 43 %. Els únics estats 
que s'aproximen a aquesta quota —amb dades de l'any 
1976— eren Alemanya (40%, la quota mes elevada), 
Dinamarca (29,4 %) i Italia (27,2 %) . La resta d'estats se 
situaven en quotes bastant inferiors. La mitjana per al 
conjunt de la CEE se situaría lleugerament per sota 
del 25 %. El quadre 5.1. indica la distríbució deis dipó-
sits per institucions financeres en els paísos de la 
CEE. 

STia de fer notar en el quadre de referencia que el 
pes de la banca també és molt divers en els diferents 
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estats. Cal advertir, pero, que el quadre esmentat no 
considera els dipósits en les institucions financeres de-
pendents directament de l'Estat (per exemple banca na-
cionalitzada de gran importancia en alguns estats). 
Aquest fet desvirtúa en part les dades sobre el pes de 
les caixes en el total del sistema financer. Tenint en 
compte aquest factor, la quota de mercat de les caixes 
era la següent l'any 1976: 

1. Alemanya 40 % 
3. Italia 27,2 o/o 
5. Luxemburg 20 % 
7. Franca 18,9 % 
9. Irlanda 0,2% 
2. Dinamarca 29,4 o/0 
4. Bélgica 22,4 % 
6. Holanda 19,8 % 
8. Regne Unit 6,7 % 

En el quadre 5.2. poden observar-se alguns indicadors 
de les caixes a la CEE, referits al 31 de desembre de 
1973. La columna referida al nombre d'oficines mostra 
una diversi cat notable per a estats de quantitat de pobla
d o similar, com Alemanya, Franca, Gran Bretanya i Ita
lia. És a dir, que la relació nombre d'oficines de caixes 
per mil habitants és forca variable. La major o menor 
implantació de les caixes pot mesurar-se per indicadors 
com nombre de llibretes per mil habitants. En aquest 
aspecte Bélgica seria la primera, seguida de Dinamarca 
i Alemanya. Espanya ocuparía el següent lloc. Els dipó
sits d'estalvi per llibreta osciHen entre 575 d'Irlanda 
i 1.359 del Regne Unit. El volum d'aquest indicador 
depén fonamentalment de dos factors: el nivell de renda 
de la població i la seva tendencia a l'estalvi, i el tipus 
d'estalvi segons termini. A major nivell de renda i major 
quantitat d'imposicions a llarg termini, major és el vo
lum del dipósit mitjá per llibreta. 

Un altre indicador deis tipus d'operacions preferents 
en les caixes d'estalvi europees ve donat en el quadre 
5.3. Aquest es refereix a les operacions actives, és a dir 
a les inversions. El quadre les classifica en quatre apar
táis: crédit a curt i mitjá termini (inferior a 5 anys), eré-
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dits a llarg termini no hipotecaris, crédits hipotecaris 
i inversions en valors. Els paisos amb sistemes descen-
tralitzats mostren una estructura mes equilibrada i di
versificada de les inversions, mentre que els de sistema 
centralitzat concentren les inversions en alguna catego
ría particular. Per exemple, Bélgica, concentra un 65 % 
de les inversions en valors, Franga un 68 % en crédits 
a llarg termini, Regne Unit un 70 % en crédits a curt 
i mig termini. Irlanda un 93 % en valors. Luxemburg, 
amb sistema mixt també concentra les inversions en 
algún tipus específic: 48 % en crédits hipotecaris. En 
canvi, Alemanya, Dinamarca, Holanda i Italia teñen una 
estructura equilibrada. Si es compara amb Espanya, 
també s'hi observa una certa concentració de les inver
sions en valors. Aquest diferent comportament indica el 
grau de llibertat d'operatória i d'intervenció estatal so
bre les caixes d'esíalvis. 

Finalment, analitzem la situació de les caixes respec
te a la llibertat d'operatória i el control sobre les inver
sions. Pot observar-se que major llibertat d'operatória 
coincideix amb un menor o inexistent control de les in
versions. De tota manera, en cap deis estats de la CEE 
pot parlar-se de total equiparació de les caixes a la 
banca privada, no només a efectes práctics per l'espe-
cialització existent dins el sistema financer sino a mes 
per imperatiu legal. 

Per exemple, a Alemanya les caixes gaudeixen d'una 
llibertat d'operatória i un control minina sobre les inver
sions, pero teñen limitada la seva expansió a l'ámbit 
local o regional. A Italia, les normes sobre inversions 
están contingudes en els mateixos estatuís de les caixes, 
essent discrecional de l'administració l'autorització 
d'una nova caixa d'estalvis segons el contingut deis esta
tuís propis. És de suposar que una nova caixa d'estalvis 
a Italia que pretengués absoluta igualíat respecte a la 
banca no seria autoriízada, car el criíeri de servei social 
i benéfic de les caixes o la maíeixa relació amb el seu 
origen hisíóric (els monís de pieíaí) és mes determinant 
que la simple equiparació a l'operatória bancada. Per 
altra banda, observant la composició deis dipósits a les 
caixes d'estalvis europees es dedueix que malgrat la 
inexistencia de limitacions en alguns estats, hi ha una 
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Distribució 

L 

F 

L 

Países 
i-

Alemanya 
Bélgica (b) 
Dinamarca 
Franga 
Regne Unit 
Holanda 
Itáüa 
Irlanda (b) 
Luxemburg 
Espanya 

h • 

deis dipósits 

Caixes 
d'estalvi 

locáis 

44,0 
3,9 

30,1 
27,1 
6,7 

19,3 
23,3 
3,6 

— 

31,3 

• QUADRE 5.1. 

per institucions financeres 

Caixes 
d'estalvi 
postáis 

3,2 
23,2 
3,4 

13,7 
3,8 

16,2 
28,9 
15,5 
90,1 

1,8 

Bañes 

23,2 
33,1 
65,9 
35,9 
26,2 
22,0 
37,6 
70,8 

n 

66,9 

a la CEE (a) (percentatges 
• j 

Cooperatives 
de crédit i les 
seves centráis 

16,4 
15,3 
0,6 

17,8 
_ 

42,5 
10,1 

— 

9,9 

Caixes 
d'estalvi 

construcció 

— 

— 

— 

40,9 
— 

j 

104 
_ 

— 

a 31-XIM975) 

Altres es-
tabliments 

13,2 
24,5 

_ 

5,5 
22,4 

— 

0,1 

— 

— 

r 

r 

\ 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

a) Dipósits d'estalvi, dipósits a termini i bons. 
b) El 1974. 
c) Total recursos aliens. 

Font: Instituí International des Caisses d'Epargne: «Le Monde des Caisses d'Epargne» n.° 3/1976, pági 
gines 38 i 41. 



Alemanya 
Bélgica 
Dinamarca 
Franca 
Regne Unit 
Holanda 
Italia 
Irlanda 
Luxemburg 
CEE 
Espanya 

Indicadors de les 

N.* de Caixes 

740 
3 

263 
521 
74 

111 
89 
6 
1 

1 808 
88 

QUADRB 52. 

caixes 

N.' d'Oficines 

15.777 
3.197 
1.157 

23.250 
23.477 
4.200 
3.173 
1.409 

84 
75 724 
7337 

a la CEE (31X111973) 

N.° Llibretes 
estalvi (milers) 

56.683 
10.197 
4.592 

36.925 
33.795 
9.755 

16.797 
1212 

214 
170.230 
27.543 

N.» Llibretes 
per mil habit. 

915 
1.066 

940 
716 
605 
726 
306 
400 
795 
fJLáL 

809 

Dipósits 
estalvi 

perllibreta 
(en DEG) (a) 

853 
747 
602 
839 

1359 
425 
926 
575 

1.093 
918 
551 

Font: Institut International des Caisses d'Epargne: ^Manuel International des Caisses d'Epargne» Ge-
néve, 1975. 

(a): Drets especiáis de gir. 



línia vocacional de les caixes cap a l'estalvi doméstic 
i popular. Així per exemple, els dipósits d'estalvi i a 
termini son majoritaris enfront ais dipósits a la vista. 
Mes o menys en tot l'ámbit europeu, l'activitat de les 
caixes es dirigeix cap a les famílies, la petita empresa 
i l'ámbit local i regional. També, mes o menys a tots 
els estats de la CEE, els dipósits captats per les caixes 
son molt ápreciats pels poders locáis o centráis per a 
fmancar llurs inversions, ja sigui per obligatorietat nor
mativa, en el cas deis sistemes centralitzats, o peí carác
ter deis mateixos fundadors de les caixes (corporacions 
locáis o regionals). 

La major llibertat d'inversions es dona a Alemanya, 
Dinamarca i Italia. Hi ha llibertat de destí en les inver
sions i en llur tipus d'interés. Les normes legáis només 
asseguren liquidesa, solvencia i el menor risc possible. 
Les inversions d'interés públic teñen, pero, una certa 
prioritat La menor llibertat en les inversions es pro-
dueix al Regne Unit, a Irlanda, Franca i Bélgica. En 
alguns d'aquests estats les normes son encara mes rígi-
des que per a les caixes espanyoles abans de la reforma 
de l'any 1977. La tendencia en aquests estats és pero 
de signe liberalitzador: al Regne Unit per la llei de l'any 
1976 que preveu un període de transició de 10 anys fins 
una completa llibertat; a Franca perqué les inversions 
centralitzades poden ser delegades a les caixes i a partir 
de l'any 1972 poden utilitzar lliurement una part deis 
recursos. 

La tendencia que sembla apuntar-se és que quan ma
jor és el pes de les caixes en el conjunt del sistema fi-
nancer (precisament Alemanya, Dinamarca, Italia teñen 
les mes altes quotes de mercat) mes descentralitzat i 
liberalitzat és el sistema. Una important presencia de 
les caixes en el sistema financer significa que teñen un 
accentuat paper com a institucions financeres, allunyat 
deis seus orígens benéfics. 

Llibertat d'inversions i llibertat d'operatória coinci-
deixen a la práctica. El quadre 5.4. resumeix per ais 
estats de la CEE la gamma possible d'operacions actives 
i passives i deis servéis prestáis. De les 33 operacions 
i servéis possibles contempláis en el quadre, l'ordre deis 
estats és el següent; 
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1. Alemanya 33 operacions 
3. Holanda-Luxemburg 29 » 
5. Bélgica-Dinamarca 24 » 
7. Irlanda 15 » 
2. Italia 31 » 
4. Franca 26 » 
6. Regne Unit 20 » 

Pot observar-se, pero, que estats amb sistemes cen-
tralitzats ocupen posicions d'entremig (Holanda, Luxem-
burg, Franca), mentre que altres amb sistemes descen-
tralitzats ocupen ultimes posicions (Dinamarca). Amb 
tot, la relació entre llibertat d'operatória i de destí de 
les inversions existeix indubtablement. És de destacar 
que les operacions que menys es realitzen en els diver
sos estats son: el «factoring», «leasing», estalvi borsari, 
descompte d'efecte, inversió en accions, inversió en 
immobles, présteos garantits, cobrament d'efectes i 
xecs, targetes de crédit. En canvi en les operacions pas-
sives, en tots els estats es realitzen els dipósits d'es-
talvi, a termini, a la vista (particulars) i estalvi amb 
prima. En les operacions actives, els préstecs no hipo-
tecaris a particulars, obligacions de l'Estat i coHectivi-
tats, préstecs al sector públic son comuns a tots els 
estats. És ciar que la utilització de recursos de les caixes 
cap al sector públic és una característica important de 
l'activitat de les caixes a tots els estats de la CEE. 

L'equiparació operatoria de les caixes i la banca pro-
gressa a tots els estats. El quadre anterior es referia a 
l'any 1973. En aquesta data, el descompte d'efectes, per 
exemple, només es realitzava a Alemanya, Bélgica, Italia 
i Luxemburg. L'any 1979 també es realitzava a Dinamar
ca. Malgrat tot, les diferencies amb la banca son impor-
tants no tant per les limitacions normatives, sino per 
l'especialització operatoria. El descompte d'efectes, per 
exemple, representava els següents percentatges sobre 
el total de la cartera de préstecs i crédits (veure quadres 
5.3 i 5.4). 

L'equiparació operatoria de les caixes i la banca pro-
gressa a tots els estats. El quadre anterior es referia 
a l'any 1973. En aquesta data, el descompte d'efectes, 
per exemple, només es realitzava a Alemanya, Bélgica, 
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QUADRE 5.3. 

Operacions i servéis de les caixes d'estalvis tocáis a la CEE 1973 

Operacions passives 
Bélgica Regne 

Alemanya (a) Dinamarca Franca Unit Holanda 
Luxemburg Total 

Italia Irlanda (a) paísos 

r • 

Dipósits d'estalvi (a la vista) 
Dipósits a termini 
Dipósits a la vista (particulars) 
Dipósits a la vista (empresa) 
Estalvi vivenda 
Bons d'estalvi, obligacions 

(emissions própies) 
Estalvi amb prima 
Estalvi borsari 

TOTAL 
Operacions actives 
Préstecs a particulars 
, (exclosos préstecs hipotecaris) 

Préstecs hipotecaris 
Obligacions de l'Estat i collectivit. 
Préstecs al sector públic 
Préstecs a les empreses 

(exclosos préstecs hipotecaris) 
Bons del Tresor 
Obligacions industriáis 
Descomptes d'efectes 
Immobles (inversions) 
Obligacions bancáries 
Préstecs garantitzats 
Accions (inversió) 

TOTAL 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

* 

* 

8 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

8 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

9 

* 

* 

* 

* 

* 

. 

* 

6 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
X 

* 

• 

* 

X 

* 

9 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

7 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

9 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

7 
* 

* 

* 

* 

4 

\ 

^ x 

4 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

7 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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* 

* 

* 

* 

11 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

-

7 

r 

* 

* 

* 

* 

* 

* - . 
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* 

* 

* 

11 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

6 
* 

* 

* 

* 

r 

. 

4 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

7 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• ' * - • 

* 

* 

* 

* 

12 

9 
9 
9 
8 
7 

8 
9 

r 

4 

9 
X 

8 
9 
9 

7 
7 
6 
4 
5 
7 
5 
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QUADRE 5.4. 

Bélgica Regne Luxemburg Total 
Servéis i altres operackms Alemanya (a) Dinamarca Franca Unit Holanda Italia Irlanda (a) pelaos 

* * * _ * * * * * 

Canvi * * * _ * * * * # 
Operacions amb títols * * * * * * * • 
Gestió de cárteres * * * * * * * 
Operacions reciproques * * * * * * * * 
Servéis permanents * _ _ * * * * * * * 
Caixes de seguretat * * * * * * * 
Pagaments de salaris i pensions * * * * _ * * 

Operacions a l'estranger 
Targetes de crédit 
Segur de vida 
«Factoring», «leasing», etc. 

* * * _ * * 

* * * * * 

* * * * * * * 

* * * 

TOTAL " 13 7 9 10 9 11 13 5 10 
TOTAL GENERAL 33 24 24 26 20 29 31 15 29 

(a) Caixes postáis d'estalvis. 
(*) Totes o un gran nombn 

Solament algunes caixes 

9 
9 
8 
7 
8 
8 
7 
7 

Cobrament d'efectes i de xecs * * * * * 5 
6 
5 
6 
2 

Font: Instituí International des Caisses d'Epargne: «Manuel International des Caisses d'Epargne». Genéve, 
1975, págs. 466 i 467, i elaboració propia. 



Italia i Luxemburg. L'any 1979 també es realitzava a 
Dinamarca. Malgrat tot, les diferencies amb la banca 
son importants no tant per les limitacions normatives, 
sino per l'especialització operatoria. El descompte d'e-
fectes, per exemple, representava els següents percen-
tatges sobre el total de la cartera de préstecs i crédits: 

Italia 8,7 % 
Dinamarca 0,7 % 
Conjunt CEE 2,5 % 
Espanya 2,3 % 
Luxemburg 5,6 % 
Bélgica 0,4 % 
Alemanya 1,6 % 
(Dades relatives a l'any 1979) 

A tot arreu, els percentatges son for$a reduits indi-
cant la manca d'especialització de les caixes cap al món 
empresarial, tant a Espanya com a la CEE. 

r 

5.3. LES CAIXES D'ESTALVIS I EL CRITERI 
REGIONAL 

1 

És una realitat comuna a Espanya i al conjunt de la 
CEE que l'ámbit d'actuació de les caixes és generalment 
de tipus local o regional. Hi ha excepcions, especial-
ment en petits estats com Bélgica, Holanda i Luxemburg 
en qué l'ámbit és l'estatal, sobretot quan és la Caixa 
Postal la principal de TEstat. 

En estats grans, pero, l'ámbit és essencialment regio
nal. Fins i tot a Franga, amb una estructura molt cen
tralizada, la majoria de caixes son d'ámbit local. A Es
panya i a Catalunya, el procés inicial l'any 1977 desem
boca en la institucionalització del régim d'autonomies 
i ara mateix s'está en el procés de traspás de compe-
téncies de Tadministració central cap a les comunitats 
autónomes. Cal, dones, estudiar i analitzar aquest tras
pás de competéncies en Támbit del sistema financer 
i particularment d§ tes caixes d'estalvis. 

213 



El criteri general sobre el problema del traspás de 
competéncies, acceptat normalment per tothom, és que 
hi ha determinades competéncies no transferibles. Son 
totes aquelles que fan referencia al control i instrumen-
tació de la política monetaria, que exigeix per la seva 
eficacia un sol centre de decisió i un criteri comú i ho-
mogeni per a tot l'Estat. Altra cosa és que els organis-
mes encarregats d'aquest control comptin amb l'opinió 
de les comunitats autónomes o fins i tot que aqüestes 
estiguin orgánicament representades en els órgans cen
tráis de decisió. 

Per altra banda, donat que l'ámbit d'actuació de les 
caixes és el regional i que l'Estat espanyol, d'acord amb 
la Constitució, s'organitza com un conjunt de comuni
tats autónomes, és lógic pensar en les atribucions d'a-
questes sobre la part del sistema financer de projecció 
regional, especialment les caixes d'estalvis. Si fins avui 
l'Estat ha aprofitat els recursos de les caixes per al 
financament del sector públic, i és lógic pensar en un 
sector públic regional i regionalitzat a partir d'ara, resul
ta obvi que les comunitats autónomes, mirin les caixes 
d'estalvis com un deis suports d'aquest sector públic 
regional. De tota manera, en el procés de liberalització 
del sistema financer, fora un error que les competéncies 
de les comunitats autónomes sobre les caixes prengues-
sin un caire intervencionista i rígid. És a dir, hi ha 
d'haver congruencia entre una política global allibera-
dora i les normes que a nivell de comunitats autónomes 
siguin dictades respecte al sistema financer. Per exem-
ple, les normes sobre expansió d'oficines no poden 
ésser molt diferents d'un ámbit regional o un altre, per
qué corresponen a un mateix criteri, sobre Testructura-
ció del mercat financer. 

Per altra banda, entre les atribucions en la direcció 
i control del sistema financer hi ha decisions o normes 
que afecten la política económica conjuntural i altres 
que preñen un caire mes estructural. Entre les primeres 
hi ha, per exemple, la fixació deis tipus d'interés. Entre 
les segones, la decisió sobre l'extensió deis circuits pri
vilegiáis del finangament. 

Des d'un punt de vista general, el problema de les 

competéncies respectives entre Estat i comunitats autó-
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nomes i el problema de traspás de competéncies queda
ría estructural d'acord amb tres criteris básics: 
1. Determinació de les competéncies exclusives de l'Es-

tat, per tant no transferibles. Tot i acceptant aquest 
carácter intransferible, caldría determinar els cañáis 
de representado de les comunitats autónomes en 
els órgans centráis de decisió. Fonamentalment, 
aquests órgans son dos: el Banc d'Espanya i la Co
misión Delegada del Govern per a Assumptes Eco-
nómics, 

2. Determinació de les competéncies totalment transfe
ribles. Ens referim a competéncies que en la legis-
lació actual corresponen a l'Estat, com per exemple, 
la inspecció i control deis órgans de govern de les 
caixes i que poden ser delegades plenament a les 
comunitats autónomes, sense que incideixin en la 
coherencia de la política monetaria. 

3. Determinació de les competéncies comunes a l'ad-
ministració central i comunitats autónomes. Utilit-
zant una nomenclatura actual —pero en part molt 
confusa en la seva aplicació práctica-r- s'hauria de 
parlar de competéncies harmonitzades. És a dnyes-
tablir la part de decisió que correspon a l'Estat 
quant a orientació global i, amotllant-s'hi, les deci-
sions particulars a prendre per part de les comuni
tats autónomes. Un exemple, fóra la fixació de coefi-
cients d'inversió obligatoria a nivell general i la fixa
ció per part de les comunitats autónomes d'uns sub-
coeficients particulars per a cada comunitat. 

5.4. ALGUNS PROBLEMES PER A L'ADAPTACIÓ DE 
LES CAIXES D'ESTALVIS AL MARC 
AUTONOMIC 

Aquests son, al nostre entendre, els tres criteris amb 
els quals s'ha d'analitzar i proposar un model de fun-
cionament de les caixes d'estalvis dins el nou marc auto-
nómic. 

21$ 



Abans, pero, cal donar compte de la realitat espe
cífica de les caixes a Catalunya, per entendre en quina 
situació concreta s'inscriuen les noves competéncies, 
reals o possibles, de la Generalitat en relació a les caixes 
d'estalvis. El primer problema a teñir en compte és que 
del conjunt de caixes amb seu social a Catalunya, el seu 
ámbit territorial en alguns casos no correspon estricta-
ment a Catalunya. Aquest és el cas de la Caixa de Pen-
sions per a la Vellesa i d'Estalvis, principal caixa de 
Catalunya i d'Espanya i que té com a ámbit d'actuació 
no només Catalunya, sino també les Balears, a mes 
d'unes poques oficines a Andorra i a Madrid. En relació 
amb aquesta caixa, que controla el 40 % del mercat de 
caixes de Catalunya, hi ha un problema de determinado 
de competéncies entre l'Estat, la Generalitat de Cata
lunya i el Consell Interinsular de les Balears. La resta 
de caixes amb seu social a Catalunya teñen ámbit d'ac
tuació exclusiva a Catalunya, la qual cosa no presenta 
en principi problemes. 

Un segon problema a teñir en compte és el carácter 
jurídic de les caixes catalanes. Si les caixes catalanes 
fossin de carácter públic, és a dir, dependents de corpo-
racions locáis, la intervenció de la Generalitat o del 
sector públic cátala en general fóra totalment possible, 
independentment de la major o menor amplitud de les 
competéncies de la Generalitat. La realitat és, pero, que 
les principáis caixes catalanes (la Caixa de Pensions i la 
Caixa de Barcelona, que acumulen el 70 % de la quota 
de mercat de les caixes a Catalunya) son caixes d'origen 
privat amb una presencia débil en els seus órgans de 
govern de les entitats locáis o regionals. 

També cal teñir en compte la diferent presencia de 
les caixes en els ámbits regionals. Ja slia comentat que 
la quota de mercat de les caixes és diversa en cada 
ámbit regional de l'Estat espanyol. La quota de mercat 
máxima és a Euskadi amb el 47,15 % i la mínima a la 
provincia de Madrid amb el 15,79 %. Catalunya se sitúa 
en els primers llocs amb el 42,59 %; la mitjana de l'Es
tat espanyol en la mateixa data (setembre de l'any 1979) 
era del 33,99 %. Aquesta diversitat de quotes de mercat 
a nivell regional és 1'origen d'importants transferéncies 
de recursos interregionals, mentre no hi hagi plena, 



llibertat de realitzar inversions en l'ámbit regional, car 
la fixaeió de coeficients d'inversió obligatoria de tipus 
centralitzat ho impedeix. En principi tota comunitat 
autónoma amb una quota de mercat superior a la mit-
jana espanyola transfereix recursos, amb les seves in
versions obligatóries, cap a les regions amb menor quota 
de mercat. Aquesta afirmació és válida suposant la plena 
equanimitat en el destí de les inversions f inangades amb 
els circuits privilegiáis de f inangament, situació que en 
realitat difícilment es produeix. Ja s'ha vist l'análisi 
sobre la transferencia de recursos de Catalunya cap a la 
resta de l'Estat —a través de les caixes d'estalvis— 
durant el període deis anys 1970-79 i s'ha conclos que 
dita transferencia ha estat forga reduida donada l'es-
tructura sectorial i el destí de les inversions finangades 
pels coeficients obligatoris coberts per les caixes, situa
ció ben diferent en décades passades en qué les inver
sions obligatóries de les caixes dirigides essencialment 
cap a títols públics no revertien en una inversió real 
a Catalunya. 

En un futur, mentre hi hagi coeficients obligatoris 
—tot i que hi hagi uns sots-coeficients regionals— i fins 
i tot si les inversions de les caixes fossin totalment 
lliures, sempre que es consideressin aqüestes inversions 
amb un criteri d'utilitat pública, caldria negociar entre 
diverses comunitats autónomes, amb criteris d'equani-
mitat i impuls al desenvolupament de les regions mes 
endarrerides, els fons a invertir a nivell regional origi-
naris de les caixes d'estalvis. L'existéncia d'una norma
tiva d'inversió regional obligatoria —com és actual-
ment— pot discriminar les comunitats autónomes amb 
quotes de mercat de caixes inferiors. Aquest no és el 
cas actual de Catalunya, pero en qualsevol cas fóra ne-
cessari un mecanisme de distribució i negociació de les 
inversions regionals per a evitar transferiments entre 
comunitats autónomes. 

Un altre aspecte a considerar en el marc de la situa
ció de les caixes en l'ámbit autonómic és el desenvolu
pament fins avui de la legislado en materia de caixes 
i ámbit regional. Aquesta normativa és essencialment 
concretada en el decret 2291/77 sobre regionalització de 
les inversions i en el decret del 20 de desembre de Tany 
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1979 sobre expansió regional de les caixes. El primer 
estableix l'obligació de realitzar el 50 % de la inversió 
en valors a nivell regional i el 75 % de la resta d'inver-
sions en el mateix ámbit. La segona disposició subs-
titueix l'ámbit provincial de les caixes per l'ámbit regio
nal, a mes de reconéixer les situacions de fet ja exis-
tents. El decret del 20 de desembre de l'any 1979 intro-
dueix, pero, una distorsió en l'establiment de mercats 
regionals de les caixes. Permet a les mes importants 
caixes de l'Estat espanyol establir-se a ciutats fora del 
seu ámbit regional específic, concretament a la ciutat 
de Barcelona, en la qual poden obrir-se —i algunes ja 
s'hi han establert— sucursals de caixes que no teñen la 
seu social a Catalunya. Aquest fet, encara que marginal 
en la distribució general de les sucursals de caixes, 
distorsiona la configurado deis mercats regionals de 
les caixes en la mesura que no coincideixen exactament 
amb l'ámbit territorial de les comunitats autónomes 
existents o previstes. 

A Catalunya, a mes del fet anteriorment citat, hi ha 
la presencia de la Caixa de Pensions al territori de les 
Balears, pero en general l'ámbit de les caixes catalanes 
coincideix amb el de Catalunya. A mes, la normativa 
del 20 de desembre de l'any 1979 en estendre l'ámbit 
provincial de la majoria de caixes a l'ámbit regional 
crea un criteri mes homogeni en la distribució del mer-
cat de les caixes. Fora de l'ámbit de Catalunya, pero, 
no hi ha una correspondencia tan clara entre l'ámbit 
d'actuació de les caixes i l'ámbit de les comunitats autó
nomes corresponents, la qual cosa crea dificultáis per 
a establir un criteri general per a tot l'Estat espanyol 
sobre les competéncies de les comunitats autónomes 
sobre caixes, donat que els ámbits respectius no coin
cideixen. 

Respecte a la normativa sobre regionalització d'inver-
sions, ja s*ha comentat la dificultat que representa l'o
bligació de realitzar les inversions en el marc regional 
distingint entre un coeficient en valors (del 50 %) i un 
coeficient en la resta d'inversions (del 75 %) , combinat 
amb uns coeficients globals d'inversions obligatóries 
fixades per l'Estat. Els problemes sobre la regionalit
zació d'inversions i les competéncies respectives de 
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l'Estat i les comünitats autonomes en síntesi son els 
següents: 
1. Mentre l'Estat fixi uns coeficients generáis d'inver-

sions obligatories i aquests coeficients siguin forga 
elevats (especialment en la inversió en valors), 
aquesta obliganca pot entrar en contradicció amb 
la realització de les inversions, per manca d'oferta 
de valors de tipus regional i per concentrado d'a-
questa oferta en valors computables dins els coefi
cients generáis. 

2. Si s'accepta el criteri de competencia exclusiva de 
les comünitats autonomes sobre les caixes d'estal-
vis, i concretament sobre les inversions regionals, 
cal assegurar una coherencia entre la fixació de 
coeficients per part de les diverses comünitats auto
nomes. No sembla lógic que unes comünitats fixes-
sin uns coeficients molt elevats i altres comünitats 
coeficients baixos. 

3. El mercat de valors computables tant a nivell gene
ral com a nivell regional hauria de ser objecte de 
negociació entre les comünitats autonomes i l'Estat 
per a assegurar la promoció a la inversió regional, 
evitar les discriminacions —és a dir, les transferén-
cies interregionals—, i negociar aqüestes transferén-
cies —si existeixen— com a fórmula d'impuls a les 
regions menys desenvolupades. Per a aquesta nego
ciació, caldria teñir en cómpte la quota de mercat 
regional de les caixes i l'oferta de valors regionals i 
de valors computables en l'ámbit general. 

4. Cal una classificació del destí regional de les inver-
sions financades amb l'emissió de valors públics 
o privats. É s a dir, que cada valor emés tingui acla-
rit en quin destí regional s'aplica, situació difícil de 
precisar amb valors com les obligacions de la Tele
fónica o en fons públics com el deute públic. 
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5.5. PROPOSTA DE FUNCIONAMENT DE 
LES CAIXES D'ESTALVIS EN L'AMBIT 
AUTONOMIC 

Una vegada aclarits, al nostre entendre, els criteris 
generáis a teñir en compte en materia de traspassos de 
competéncies en relació a les caixes, coneguda Tactual 
normativa regional i els problemes objectius de la rela
ció de les caixes d'estalvis amb els ámbits regionals, 
pot avangar-se en detall una proposta de llur funciona-
ment en el marc autonomía 

En primer lloc, cal teñir present la base constitu
cional d'aquesta proposta, que forgosament ha de partir 
del criterí aprovat en Testatut d'autonomia de Catalu
nya. Aquest criterí és present en els articles 10 i 12 de 
Testatut. 

L'article 10 diu: 
«1. En el marc de la legislado básica de TEstat i, 

si s'escau, en els termes que aquella legislado 
estableixi, correspon a la Generalitat el desen-
volupament legislatiu i Vexecució en les maté-
ríes següents: 
4) Ordenado del crédit, banca i asseguran-

ces...» 
L'article 12 diu: 
«1. D'acord amb les bases i Tordenació de Tactivi-

tat económica general i la política monetaria de 
TEstat, correspon a la Generalitat, en els termes 
d'alló que disposen els articles 38, 131 i els nú
meros 11 i 13 de Tapartat 1 de Tarticle 149 de la 
Constitució, la competencia exclusiva de les ma-
téries següents: 
6) Institucions de crédit corporatiu, públic i 

territorial i caixes d'estalvi...» 
Aquests dos articles constitueixen la base jurídica 

sobre la qual establir les competéncies própies, les com-
partides i les intransferibles entre Generalitat i Estat. 
Els articles reprodui'ts, pero, manquen de la precisió 
adequada per a establir aquests tres criteris, significant 
que el model deñnitiu de funcionament queda pendent 

encara d'establir-se i deixant, per tant, al procés de ne-
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gociació posterior a Taprovació de l'estatut la veritable 
última paraula sobre aquést. 

L'estatut només aclareix que les seves atribucions 
respecte banca i caixes d'estalvis teñen un caire dife-
rent. En el primer cas, correspon a la Generalitat «el 
desenvolupament legislatiu i l'execució», mentre en el 
segon «la competencia exclusiva». La diferencia de grau 
de competencia en ambdós casos és prou clara. El pro
blema consisteix a traslladar aquests criteris generáis, 
pero massa abstractes, a una proposta coherent, exhaus
tiva i explícita de les competéncies respectives. 

Aquesta proposta podría articular-se de la següent 
manera d'acord al triple criteri de competéncies intrans
feribles, competéncies exclusives de la Generalitat i com
peténcies compartides: 

Com a competéncies exclusives de VEstat hi haurá: 
1. Fixació deis coeficients obligatoris de caixa i de 

dipósits remunerats en el Banc d'Espanya. 
Aquests coeficients corresponen ais aspectes mes ex-
plícits de la política monetaria i per tant no és una 
competencia transferible a la Generalitat. 

2. Determinació deis tipus d'interés en les operacions 
actives i passives. 
Des d'un punt de vista de coherencia del mercat 
financer és obligat que hi hagi homogeneitat en els 
tipus d'interés regulats oficialment, car és un ins-
trument básic de la política monetaria, tot i que 
Torientació alliberadora del sistema financer ten-
deixi a n o intervenir en la fixació deis tipus d'interés 
en la part important de les diverses operacions acti
ves i passives. 

3. Determinació deis coeficients legáis básics. 
Aquests coeficients son el d'inversió obligatoria en 
cédules d'inversió, el crédit a l'exportació i el finan-
gament al sector públic (emissió de fons públics). 

4. Determinació del volum deis préstecs de mediació, 
competencia executada per les Entitats Oficiáis de 
Crédit (EOC). 

5. Normes básiques sobre distribució de l'excedent de 
les caixes. 
És a dir, fixació de l'escala de distribució de l'exce
dent entre reserves i obra benéfico-social, entenent 

221 



que necessáriament ha d'haver-hi homogeneitat de 
criteri per a totes les caixes de l'Estat espanyol. 

Respecte aquest apartat de les competéncies exclu-
sives de l'Estat, cal matisar dues questions importants. 
La primera fa referencia a la presencia o representació 
de les comunitats autónomes en els órgans centráis de 
decisió, aspecte previst en l'article 53 de l'estatut d'auto-
nomia de Catalunya, que diu: 

«Article 53 
La Generalitat, d'acord amb alió que estableixin les 
liéis de l'Estat, designará els seus propis represen-
tants en els organismes económics, les institucions 
financeres i les empreses publiques de l'Estat la 
competencia deis quals s'estengui al territori cátala 
i que per llur natura no siguin objecte de traspás». 

Aquest article de l'estatut, pendent encara d'aplica-
ció real, reflecteix un criteri de regionalització del sec
tor públic estatal que, avui per avui, no correspon al 
model de funcionament heretat del passat. Un exemple 
significatiu fóra, en aplicar aquest criteri regionalitza-
dor, la renovació de l'estructura de l'INI i de les empre
ses publiques que en depenen. 

El segon problema, en el que a la práctica hi ha 
avui competencia exclusiva de l'Estat i que será perfec-
tament modificable, sense atacar el principi de coheren
cia i homogeneitat de la política financera, és el relatiu 
ais coeficients d'inversions obligatóries, concretament 
ais coeficients generáis d'inversió en valors i en préstecs 
i crédits de regulació especial. Segons la normativa 
actual son valors directament computables els fons pú-
blics, les emissions de les corporacions locáis, de l'INI, 
i els títols de la Telefónica i empreses eléctriques, i és 
disposició discrecional de l'Estat la qualificació deis 
préstecs i crédits de regulació especial. 

Existeix una opinió generalitzada sobre la conve
niencia d'una estructura mes flexible d'aquests coefi
cients obligatoris, concretament substituir-los per un 
sol coeficient d'inversions obligatóries (sense distingir 
entre valors i crédits), a mes de rebaixar-ne el seu vo-
lum total fins a cotes reduides. Aquesta flexibilització 
faria compatible les atribucions de les comunitats autó-
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només en les inversions regionals i l'autonomia de les 
mateixes caixes en la decisió de llurs inversions. 

Dins el context d'aquesta proposta, pot desenvolu-
par-se l'ámbit de les competéncies compartides entre 
Estat i Generalitat, Aqüestes serien: 
1. Correspon a l'Estat, d'acord amb els principis cons-

titucionals i estatutaris vigents i la normativa vigent 
en relació a les caixes d'estalvis rorientació global 
i disposició normativa sobre les següents matéries: 
1.1. Composició i funcions deis órgans de govern de 

les caixes, segons decret 2290/77. 
1.2. Amplitud de l'operatória de les caixes, en qué 

s'estableix l'equiparació amb la banca, segons 
el mateix decret. 

1.3. Orientació general sobre la distribució d'exce-
dents entre reserves i obra benéf ico-social, i el 
destí d'aquesta. El mecanisme sobre coeficient 
de garantía, volum d'excedent i régim fiscal de 
les caixes d'estalvis s'han d'amotllar a un ma
teix criteri per a les diverses comunitats autó-
nomes. 

1.4. Normativa sobre expansió de caixes, és a dir, 
normativa que garanteixi ritmes d'expansió si-
milars per a les diverses caixes de l'Estat espa-
nyol. 

1.5. Funcions de vigilancia sobre la marxa de l'ac-
tivitat de les caixes d'estalvis. 

En aquests cinc apartáis s'ha d'entendre que l'Estat 
determina l'orientació global de la normativa i funcions, 
pero que a la Generalitat correspon el des envolup amen t 
legislatiu i l'execució d'aquestes matéries, utilitzant la 
nomenclatura de l'article 10 de l'estatut (que inclou 
l'ordenació del crédit). Per posar un exemple, s'ha d'en
tendre que el decret 2290/77 sobre funcions i composi-
cions deis órgans de govern de les caixes representa el 
criteri global, pero l'execució directa de funcions de 
vigilancia prevista en el decret son perfectament trans-
feribles. El mateix pot dir-se de l'aprovació i interven-
ció en el destí de l'obra benéfico-social, perfectament 
transferible, una vegada establert el criteri general. 
2. Altres matéries de competencia compartides son to

tes aquelles que fan referencia a les inversions regio-
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nals i la negociado de les transferéncies interre-
gionals. Aqüestes competéncies i negociacions hau-
rien de referir-se ais següents aspectes: 
2.1. Determinació deis coeficients generáis obliga-

toris i deis sots-coeficients d'inversió regional, 
amb un criteri de flexibilitat pels primers i 
d'ámplies atribucions per a les comunitats autó-
nomes pels segons, dins un context general 
d'homogene'itat d'aquests coeficients per a les 
diverses comunitats autónomes. 

22. Establiment d'un organisme conjunt de l'Estat 
i les comunitats autónomes per a l'orientació 
del mercat de valors, especialment deis valors 
a declarar computables en l'ámbit general o en 
l'ámbit de les inversions regionals. 
Es tracta en aquest organisme de negociar les 
competéncies própies en la declaració d'inver-
sions regionals computables per part de les co
munitats autónomes, i de negociar per la via 
de la subscripció de valors computables les 
possibles transferéncies interregionals i les 
aportacions respectives al sector públic central. 
Les funcions d'aquest organisme serien: 
2.2.1. Determinar la participació global de les 

caixes en la demanda de valors públics 
computables en el coeficient general 
d'inversions obligatóries. 

2.2.2. Declarar directament computables a ni-
vell regional les emissions de les corpo-
racions locáis i de les mateixes comuni
tats autónomes. Establir el volum i el 
seu repartiment. 

2.2.3. Estudiar la distribució regional de les in
versions financades amb valors de l'INI, 
Telefónica i empreses eléctriques. 

2.2.4. Estimular l'emissió i subscripció de va
lors regionals destinats a financar inver
sions en l'ámbit regional. Comptabilitzar 
el volum i repartiment. 

22.5. Establir una estructura flexible de subs
cripció de valors, atenent els criteris de 
diversificado, no concentrado de risc i 
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de la respectiva quota de mercat regio
nal de les inversions finangades amb va-
lors de l'INI, Telefónica i empreses eléc-
triques. 

2.2.4. Estimular l'emissió i subscripció de va-
lors regionals destináis a finan$ar inver
sions en l'ámbit regional. Comptabilitzar 
el volum i repartiment. 

2.2.5. Establir una estructura flexible de subs
cripció de valors, atenent els criteris de 
diversificado, no concentració de risc i 
de la respectiva quota de mercat regio
nal de les caixes. 

Fins aquí només ens referim ais valors, ja que s'en-
tén que els crédits i préstecs teñen per ells mateixos 
un destí regional. 

2.3. Orientació i determinado del paper de les cai
xes en el suport al sector públic regional. Es 
tracta aquí, tot respectant l'autonomia de ges-
tió de les caixes, de traslladar el paper global 
que aqüestes realitzen en el suport al sector 
públic estatal a l'ámbit regional. Ha de ser ob-
jecte de negociado el volum d'aquest suport 
que faci compatible el financament del sector 
públic estatal amb el del sector públic regional. 
Aquesta proposta significa. 
2.3.1. Carácter prioritari fins al coeficient fixat 

de la inversió en valors públics regio
nals. 

2.3.2. Potenciar les federacions regionals de 
les caixes d'estalvis, desdibuixades avui 
peí paper central de la Confederado Es-
panyola de Caixes d'Estalvis (CECA), i 
arbitrar els mecanismes de relació entre 
federacions regionals i comunitats autó-
nomes. 

2.3.3. Constituir a iniciativa de la Generalitat 
un Instituí de Crédit, dependent de la 
Generalitat, encarregat de mobilitzar 
fons de financament i racionalitzar l'apli-
cació deis recursos. A FInstitut hi serien 
representades la Generalitat, les adminis-
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tracions locáis, les caixes d'estalvís i els 
bañes. 

Des del punt de vista de les competéncies exclusives 
de la Generalitat, cal prendre com a criteri general 
l'article 12 de l'Estatut on s'afirma la competencia 
exclusiva de la Generalitat en les institucions de 
crédit corporatiu, públie i territorial i caixes d'es
talvis. Aquest criteri s*ha d'interpretar en el sentit 
que gran part de les atribucions de l'Estat sobre les 
caixes son transferibles per elles mateixes, amb la 
limitado única de garantir la coherencia de la polí
tica monetaria. A mes, aquest criteri permet a la 
Generalitat plena autonomía en el desenvolupament 
de la normativa existent i la seva adaptació a l'ámbit 
de Catalunya. A efectes práctics, remunerado de les 
competéncies própies de la Generalitat pot adaptar
se al contingut del decret de la Generalitat del 29 
de desembre de l'any 1980 (segon decret en relació 
a les caixes d'estalvis). Aqüestes competéncies son: 
3.1, Competéncies en l'ámbit de regulado orgánica. 

Compren: 
3.1.1. Creado, fusió i expansió de les caixes 

d'estalvis. 
3.1.2. Aprovació deis reglaments interns i esta-

tuts de les caixes. 
3.1.3. Possibilitat de reclamar informado de 

les comissions de control de les caixes. 
3.1.4. Dret de vot en el nomenament del direc

tor general de cada caixa. 
3.1.5. Resolució i mediació en els conñictes 

entre el consell de les caixes i el respec-
tiu director general. 

3.1.6. Inspecció i rendido de comptes de la 
gestió de les caixes. 

3.1.7. Regulado de la publicitat. 
32. Competéncies en materia de regulado econó

mica. Compren: 
3.2.1. Control de la regionalització de les in-

versions de les caixes d'estalvis, d'acord 
amb la normativa actual. 

3.2.2. Declarado d'aptitud deis valors de renda 
fixa per a ser declarats computables en 



el coeficient d'inversió obligatoria en 
fons públics. 

3.23. Qualificació de les inversions a compu
tar dins el coeficient de crédits de regu-
lació especial. 

3.2.4. Aprovació de grans crédits i de totes les 
operacions importants amb empreses i 
de les operacions de consellers o perso
nes vinculades. 

3.2.5. Aprovació deis projectes de l'obra social. 
El criteri definit en el decret citat és que la subs-

cripció de valors emesos per la Generalitat, les corpo-
racions locáis de Catalunya i en general els declarats 
computables per la Generalitat tindran carácter priori-
tari per a ésser melosos en els coeficients d'inversió 
obligatoria. Per altra banda, el volum negociat de la par-
ticipació de la Generalitat en els coeficients computa-
bles de les caixes d'estalvis de Catalunya és del 30 % 
sobre el total de la inversió obligatoria i de la totalitat 
en els préstecs de regulació especial. 

5.6. CONFLICTES ENTRE LA GENERALITAT I 
L'ESTAT EN LA COMPETENCIA SOBRE 
CAIXES D'ESTALVIS 

Una vegada explicitada la proposta anterior sobre 
model de funcionament de les caixes d'estalvis en el 
marc autonómic de Catalunya, interessa també fer refe
rencia al conflicte desenvolupat entre Generalitat i Estat 
entorn de les competéncies sobre caixes d'estalvis, com 
a punt de contrast de les respectives actituds concre
tes que s'han donat entorn d'aquest tema, com a mos-
tra deis diferents punts de vista, deis diversos inte-
ressos i de les diferents interpretacions jurídiques d'uns 
mateixos textos (en aquest cas, la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya). 

El conflicte sorgeix arran de la publicado en el Diari 

227 



Oficial de la Óeneralitat del 27 d'agóst de l'any Í9&0 del 
decret del Departament d'Economia i Finances n.° 145/ 
1980 del 25 d'agost, sobre «dependencia orgánica i fun
cional de les caixes d'estalvis». El present decret deter-
minava la competencia de la Generalitat en les matéries 
següents: 

1. Creació de noves caixes d'estalvis a Catalunya. 
2. Fusió de caixes en el territori de Catalunya. 
3. Convocatoria de l'Assamblea General de les caixes 

en el Diari Oñcial de la Generalitat. 
4. La Generalitat substitueix el Ministeri d'Economia 

en les relacions amb les caixes d'estalvis previstes 
en el decret 2290/77, a través de la seva Conselleria 
d'Economia i Finances. 

5. La Generalitat vetllará peí compliment de les nor
mes sobre regionalització d'inversions previstes en 
el decret 2291/77. 

6. La Conselleria d'Economia i Finances determina 
l'aptitud deis actius per a les inversions obligató-
ríes. 

7. Autorització de la Generalitat per a grans crédits, 
participacions i operacions en qué intervinguin, o 
hi tinguin la firma compromesa, altres carrees de 
les caixes o persones físiques o jurídiques a elles 
vinculades. 

8. Aprovació i coordinació de l'obra social de les 
caixes, respectant la normativa sobre aplicació a 
reserves de Texcedent. 

9. Control de la gestió de les caixes, tot respectant el 
dret d'inspecció del Banc d'Espanya. 

10. Aprovació ais projectes de publicitat de les caixes 
d'estalvis. 

El contingut del decret aquí resumit no sembla que 
en termes jurídics hagués de contradir les bases cons-
titucionals actuáis, especialment l'article 12 de l'estatut. 
Pero mes enllá de la correcció jurídica, hi ha el conflicte 
d'atribucions i els interessos mateixos de Generalitat 
i Estat. El possible error de la Generalitat pot enten-
dre's com a excessiva pressa en Testabliment de les 
seves competéncies, amb una excessiva cárrega d'im-
precisió en alguns aspectes del seu articulat. Aquesta 

imprecisió i una certa voracitat de l'Estat a conservar 
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les competéncies tradicionals és el que explica, al nostre 
entendre, el conflicte sorgit arran de la publicado del 
decret de la Generalitat. Concretament els apartats en 
qué el conflicte d'interessos és mes patent i on la impre-
cisió del decret és mes forta son el 5 i el 6 anteriors, 
corresponents a l'article cinqué 1. i 2. del decret, i en 
segon lloc l'apartat 4 (corresponent a l'article quart), 
és a dir, aquells en qué la Generalitat pretén substituir 
l'Estat en la declaració d'inversions computables —ja 
siguin generáis o regionals— i en les relacions orgáni-
ques amb les caixes d'estalvis. 

La resposta del govern fou interposar recurs d'in-
constitucionalitat del decret davant el Tribunal Consti
tucional, després de requerir de la Generalitat la modi
ficado del decret, requeriment al qual la Generalitat es 
negá. El recurs fou presentat el 20 de desembre de l'any 
1980, pero immediatament s'entraren en negociacions 
per tal d'evitar un conflicte tan greu com és el derivat 
d'una acusado d'inconstitucionalitat. El recurs era reti-
rat el dia 23 de desembre, s'establien les negociacions 
i el divendres 26 de desembre aqüestes donaven lloc a 
un acord de la Generalitat del 29 de desembre de 1980, 
el contingut del qual ha estat resumit anteriorment. 

El nou decret no anulla l'anterior, sino que l'amplia 
i precisa. Cal dir que la nova normativa acceptava els 
termes de l'anterior decret, només precisant els termes 
de l'apartat 5 i 6, és a dir, el conflictiu tema de les 
inversions obligatóries i la declaració de computables. 
I/acord venia a quantificar la participació de la Gene
ralitat en dites inversions, distribuint per tant les com
peténcies especifiques de la Generalitat i l'Estat. La 
solució ha estat la de reconéixer la fixació d'un coefi-
cient general per part de l'Estat i un sots-coeficient d'in
versions regionals per part de la Generalitat. 

La solució adoptada és acceptable per ambdues 
parts, pero s'ha de considerar insuficient, car no avanza 
en l'estructuració mes flexible deis coeficients i en l'ar-
ticulació de les relacions entre Estat i comunitats auto-
nomes, en la línia de la proposta que s'explicitava ante
riorment. 

Si s'ha de jutjar el conflicte en termes jurídics, és 
defensable —tal com ho va fer el Collegi d'Economistes 
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de Catalunya el novembre de l'any 1980— el decret pri
mer de la Generalitat, car no vulnera estrictament les 
bases constitucionals vigents si s'interpreten amb un 
criteri ampli sobre les possibles competéncies transfe-
ribles, Pero, ja és coneguda la resistencia del govern a 
les transferéncies a les comunitats autónomes i era 
lógic esperar que no volgués renunciar a la fixació deis 
coefícients obligatoris, instrument básic i tradicional del 
finan$ament al sector públic central. Esperar un canvi 
radical en aquesta actitud representaría que l'Estat de 
les autonomies avanza decididament, situació ben lluny 
de produir-se encara avui. 

Cal esperar que l'acord endegat prepari millor el 
terreny per a les atribucions de la Generalitat, per al 
desenvolupament legislatiu i per a l'estructuració de 
les relacions entre Generalitat i Estat, en un marc en 
qué el progrés de l'alliberament del sistema financer 
permeti d'esperar una major flexibilització de la inter-
venció estatal sobre les caixes d'estalvis. 
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ANNEX LEGISLATIU 





DECRETO 3 JULIO 1975, NÚMERO 1838/75 (M.° HACIENDA). CA
JAS DE AHORROS, REGULA SU CREACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN 
DE LOS BENEFICIOS LÍQUIDOS. 

Artículo 1.° El Ministro de Haciéndala propuesta del 
Banco de España y previo informe de la Confederación Espa
ñola de Cajas de Ahorros, podrá autorizar discrecionalmen-
te la creación de nuevas Cajas Generales de Ahorro Popu
lar, reguladas por el Estatuto aprobado por Decreto de 
14 re marzo de 1933 (R. 418 y Diccionario 2805), y disposi
ciones concordantes, atendiendo fundamentalmente a la no 
existencia o insuficiencia de otras Instituciones de igual 
naturaleza en la zona en que hayan de desplegar su acti
vidad. 

Art. 2.° Las solicitudes de creación deberán formularse 
ante el Ministerio de Hacienda a través del Banco de Es
paña e irán acompañadas de los siguientes documentos: 

a) Memoria justificativa de la necesidad de los servi
cios de Cajas de Ahorros en el territorio donde hayan de 
tener su domicilio y ejercer su actividad, considerándose 
muy especialmente la inexistencia en la zona de actuación 
de otras Instituciones de la misma naturaleza. 

b) Programa de actividades a desarrollar, con preferen
te atención al fomento del ahorro y de las inversiones con 
finalidad social. 

c) Relación de nombres y circunstancias de los funda
dores, así como de los miembros futuros de su Consejo de 
Administración que no dependan de elección posterior. 

d) Proyecto de Estatutos de la Entidad. 
Art. 3.° Una vez concedida la autorización del Minis

terio de Hacienda, ccn aprobación de los Estatutos, y cum
plidos los requisitos que se señalan en el artículo siguiente, 
se otorgará la escritura fundacional de la Entidad, que será 
presentada en el Banco de España, y comprobado por éste 
que la misma se ajusta a los términos de la autorización, 
se procederá a la inscripción de la nueva Caja en el Re
gistro Especial de Cajas Generales de Ahorro Popular, crea
do por Real Decreto-ley de 21 de noviembre de 1929 (Dic
cionario 2800), a partir de cuyo momento podrá dar co-
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mienzo a sus operaciones y disponer del fondo de dotación. 
Art. 4.° L El fondo de dotación mínimo, que quedará 

vinculado permanentemente al capital fundacional de la 
Institución, se establece en la siguiente cuantía: 

Municipios con menos de cien mil habitantes: ciento 
cincuenta millones de pesetas. 

Municipios de cien mil hasta quinientos mil habitantes: 
doscientos cincuenta millones de pesetas. 

Municipios de quinientos mil a dos millones de habi
tantes: quinientos millones de pesetas. 

Municipios de más de dos millones de habitantes: sete
cientos cincuenta millones de pesetas. 

En el plazo máximo de sesenta días naturales, a contar 
de la fecha de notificación de la resolución ministerial que 
autorice la creación de una Caja, deberá constituirse el 
fondo de dotación mediante depósito en efectivo de su 
total importe en el Banco de España. 

2. Transcurrido el período de dos años esablecido en 
el artículo 5.°, las nuevas Cajas de Ahorros que pretendan 
abrir alguna oficina en localidad distinta de aquella en que 
radique su sede, y con un número de habitantes que rebase 
el límite superior del grado de la escala del apartado ante
rior correspondiente a la sede, deberán completar su fondo 
de dotación hasta la cuantía pertinente con arreglo al nú
mero de habitantes de la localidad en que se pretenda ins
talar la nueva oficina. 

Art. 5.° Las nuevas Cajas de Ahorros estarán sujetas, 
durante los dos primeros años de su actuación, a las si
guientes normas especiales: 

1.' No podrán contar con más de una oficina. 
2.* No podrán realizar operaciones de moneda extran

jera ni ostentar en esta materia funciones delegadas del 
Banco de España. 

3.a Serán inspeccionadas por el Banco de España, al 
menos una vez al año, durante el período referido. Si como 
consecuencia de alguna de ellas se pusiera de manifiesto 
incumplimiento grave de normas de obligada observancia, 
o justificados indicios de riesgo evidente para los fondos 
ajenos, podrá disponerse por el Ministerio de Hacienda, 
previo informe del Banco de España, la intervención por 
éste de la Caja de Ahorros, mediante el nombramiento de 
Interventores, sin cuyo concurso no puedan actuar los Ór
ganos ejecutivos de la Caja de Ahorros intervenida, pu-
diendo llegarse incluso a la revocación de la autorización 
administrativa de creación, cuando las circunstancias que 
pusiere de relieve la inspección revistan especial gravedad. 

Art. 6.° Realizada la última de las inspecciones corres-
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pondientes al período considerado, habida cuenta de los 
resultados de todas ellas, y a propuesta del Banco de Es
paña, se confirmará por el Ministerio de Hacienda la auto
rización concedida, o se revocará, disponiéndose la liquida
ción de la Entidad y su previa exclusión del Registro Espe
cial creado por Real Decreto-ley de 21 de noviembre de 
1929. 

Art. 7.° La distribución de excedentes y constitución de 
reservas estatutarias por todas las Cajas de Ahorros ven
drá determinada por el coeficiente de garantía que man
tengan las mismas, entendiendo por tal el porcentaje que 
supongan los recursos propios sobre los ajenos, calculado 
como a continuación se indica: 

Con base en el balance oficial, redactado de conformi
dad con la Orden ministerial de 31 de marzo de 1970 (R. 
610), y referido al último día del ejercicio, se computarán 
como recursos propios los que figuren como tales en el 
epígrafe I del pasivo, y como recursos ajenos a la totalidad 
de los depósitos de acreedores a la vista y a plazo. 

Determinado el excedente líquido del ejercicio, una vez 
efectuadas, en su caso, las operaciones de saneamiento de 
la previsión de impuestos, los porcentajes del mismo que 
deberán destinar las Cajas a la constitución de reservas 
obligatorias serán los que, en función del coeficiente de 
garantía, se expresan a continuación, con la discrecionali-
dad de margen que en cada caso se señala: 

Coeficiente de garantía Porcentaje de excedentes a 
al último día del destinar a reservas 

ejercicio obligatorias 

Menos del 3 por 100. 75 por 100. 
Entre 3 por 100 y 4,99 por 

100. Del 50 al 75 por 100. 

Coeficiente de garantía Porcentaje de excedentes a 
al último día del destinar a reservas 

ejercicio obligatorias 

Entre 5 por 100 y 7,99 por Del 35 al 75 por 100. 
100. 

Del 8 por 100 en adelante. Del 25 al 50 por 100. 

La cantidad total dedicada a reservas en cada ejercicio, 
ya revistan éstas carácter obligatorio, voluntario o estatuta
rio, en ningún caso podrá sobrepasar el porcentaje máximo 
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respectivo fijado en la escala contenida en este artículo. 
La parte no aplicada a reservas se invertirá necesariamente 
en obras benéfico-sociales. 

Las Cajas de Ahorros que se creen en virtud de lo dis
puesto en el presente Decreto destinarán a reservas obli
gatorias el 75 por 100 de los excedentes líquidos que obten
gan en los cinco primeros años de su funcionamiento, cual
quiera que sea el coeficiente de garantía que mantengan. 

Art. 8.° El Ministerio de Hacienda, a solicitud de la 
Caja interesada, y previo informe del Banco de España, 
podrá autorizar, con carácter excepcional, la aplicación de 
otros porcentajes de distribución de excedentes, diferentes 
de los establecidos en el artículo anterior, cuando la inver
sión o el mantenimiento de las obras sociales propias, de
bidamente autorizadas por este Ministerio, no pudieran ser 
atendidos con el fondo para obra benéfico-social que resul
taría de la aplicación del artículo citado. 

Las Cajas de Ahorros que necesiten acogerse a este ré
gimen no podrán solicitar autorizaciones para la creación 
o ampliación de obras sociales propias, hasta tanto se ha
yan adaptado en su distribución de excedentes al régimen 
establecido en dicho artículo 7.° 

Art. 9.* El Ministerio de Hacienda, a efectos de esti
mular la función de las Cajas de Ahorros que por su redu
cido volumen de recursos, coincidencia de ámbitos de ac
tuación u otros motivos justificados así lo aconsejen, po
drá conceder que la capacidad consumida por las oficinas 
abiertas con anterioridad por las Cajas fusionadas quede 
bonificada en un 30 por ciento del valor por el que figura
ran computadas con arreglo a las disposiciones correspon
dientes. 

Las Entidades que pretendan la fusión formularán soli
citud conjunta y razonada, que se presentará ante el Banco 
de España, quien, previo informe de la Confederación Es
pañola de Cajas de Ahorros, elevará propuesta de resolu
ción al Ministerio de Hacienda. 

De acuerdo con la vigente legislación sobre concentra
ción e integración de empresas, las Cajas de Ahorros inte
resadas podrán formular, con carácter previo a la autoriza
ción de fusión la solicitud de aplicación de los beneficios 
fiscales correspondientes. 

Disposiciones transitorias 

1* Los interesados en los expedientes de creación de 
nuevas Cajas de Ahorros que estén actualmente pendientes 
de autorización, dispondrán de un plazo de tres meses para 
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adaptar sus solicitudes a lo dispuesto en el presente De
creto. 

Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la refe
rida adaptación, se entenderá que desisten de sus anteriores 
peticiones. 

2.a Lo establecido en el artículo 7.° sobre distribución 
de beneficios líquidos del ejercicio será de aplicación a par
tir de 1 de enero de 1976, para los correspondientes al pre
sente ejercicio de 1975. 

Disposiciones finales 

1/ El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

2.a El Ministerio de Hacienda podrá actualizar las can
tidades a que se refiere el párrafo 2.° del artículo 2.° del 
Estatuto para Cajas Generales de Ahorro Popular de 14 
de marzo de 1933. 

3.a El apartado 3 del artículo 3.° del Decreto 786/1975, 
de 3 de abril (R. 761), quedará redactado en la siguiente 
forma: 

«Los Presidentes y Consejeros, así como sus cónyuges, 
ascendientes o descendientes, no podrán obtener créditos, 
avales ni garantías de la Caja respectiva, directamente ni 
a través de personas físicas o jurídicas, interpuestas, salvo 
aportación de garantía real o con autorización expresa del 
Banco de España, en otro caso.» 

4.a Se autoriza al Ministerio de Hacienda para dictar 
cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto 
en el presente Decreto. 

5.a Quedan derogados los artículos 13,-43 y 44 del Esta
tuto para las Cajas Generales de Ahorro Popular aprobado 
por Decreto de 14 de marzo de 1933 (R. 418 y Diccionario 
2805); los números 1.° y 3.° de la Orden ministerial de 24 
de junio de 1964 (R. 1629 y Apéndice 1951-66, 1596), así como 
el segundo de la misma Orden, en su redacción dada por 
la de 10 de abril de 1969 (R. 694), y cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en 
este Decreto. 

6.a A efectos del Decreto de 26 de julio de 1957 (R. 1217 
y Apéndice 1951-66, 1588), la referencia del artículo 4.° del 
Decreto de 17 de octubre de 1947 (R. 1418 y Diccionario 
2831), a los artículos 43 y 44 del Estatuto, que se derogan 
en la disposición anterior, se entenderá hecha al artículo 7.° 
del presente Decreto. 
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ORDEN 23 JULIO 1077 (M.° ECONOMÍA). BANCOS PRIVADOS 
Y EXTERIOR DE ESPAÑA, CAJAS DE AHORROS Y 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. TIPOS DE INTERÉS Y COE
FICIENTES DE INVERSIÓN. 

I. Tipos de interés de entidades crediticias 

1.° Los tipos de interés y condiciones aplicables por los 
Bancos privados, el Banco Exterior de España, las Cajas 
de Ahorros y las Entidades de Crédito Cooperativo quedan 
fijados del modo siguiente: 

1. Operaciones pasivas. — Intereses máximos abonables 
a cuentas corrientes acreedoras y operaciones similares de 
pasivo: 

1.1. A la vista: 1 por 100 anual. 
12. De ahorro: 3,75 por 100 anual. 
13. Imposiciones a plazo de tres meses: Tipo básico 

del Banco de España disminuido en 2,5 puntos, es decir, 
5/50 por 100 anual. 

1.4. Imposiciones a plazo de seis meses: Tipo básico 
del Banco de España disminuido en 1,5 puntos, es decir, 
6,50 por 100 anual. 

1.5. Cuentas de ahorro vivienda y ahorro pesquero: 
Tipo básico del Banco de España, es decir, 8 por 100 anual. 

1.6. Cuentas de ahorro bursátil: Tipo básico del Banco 
de España disminuido en un punto, es decir, 7 por 100 
anual. 

1.7. Cuentas de ahorro del emigrante: Tipo básico del 
Banco de España aumentado en dos puntos, es decir, 10 por 
100 anual. 

1.8. Imposiciones a plazo igual o superior a un año: 
Libre. 

1.9. Depósitos en moneda extranjera y cuentas extran
jeras en pesetas: Libre. 

2. Operaciones activas. — Tipos máximos aplicables en 
las operaciones de crédito, préstamo y descuento, a excep
ción de las enumeradas en los siguientes apartados 3, 4 y 5: 

2.1. Cuando se formalicen por plazo inferior a un año: 
2.1.1. Descuento comercial: Tipo básico del Banco de 

España aumentado en un punto, es decir, 9 por 100 anual. 
2.12. Las demás operaciones: Tipo básico del Banco de 

España aumentado en 1,50 puntos, es decir, 9,50 por 100 
anual. 

22. Cuando se formalicen por plazo igual o superior a 
un año: Libre. 

3. Operaciones computables en el coeficiente de inver
sión de la Banca. — La retribución máxima que por todos 
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ios conceptos (tipo de interés más comisiones) podrán ob
tener los Bancos privados y el Banco Exterior de España 
respecto a los créditos y efectos especiales computables en 
el coeficiente de inversión establecido en la disposición adi
cional 4.» de la Ley 13/1971, de 19 de junio (R. 1166 y N. 
Dice. 8127), será la siguiente: 

3.1. Financiación de exportaciones. 
3.1.1. Créditos a la exportación de bienes de equipo re

gulados por Decretos 1837 y 1838/1974, de 27 de junio (R. 
1386, 1387 y N. Dice. 3221 y 6116). 

a) En general, salvo los casos especificados en las si
guientes letras b) a d): 7,50 por 100 anual. 

b) Créditos con pago aplazado de dos a cinco años con 
destino a países desarrollados: 7,75 por 100 anual. 

c) Créditos con pago aplazado superior a cinco años 
con destino a países intermedios: 7,75 por 100 anual. 

d) Créditos con pago aplazado superior a cinco años 
con destino a países desarrollados: 8 por 100 anual. 

Los porcentajes especificados en este apartado 3.1.1 se
rán fijos para la modalidad de crédito a proveedor y mí
nimos para la modalidad de crédito a comprador extran
jero. Los países de destino se clasificarán de acuerdo con 
lo establecido para el consenso O. C. D. E. en materia de 
crédito a la exportación. 

3.1.2. Créditos para capital circulante de las Empresas 
exportadoras regulados por Decreto 2525/1974, de 9 de agos
to (R. 1891 y N. Dice. 3227), y Ordenes ministeriales de 9 
de julio de 1974 (R. 1405 y N. Dice. 6118) y 13 de marzo de 
1975 (R. 659 y N. Dice. 29808 bis, nota), y créditos de pre-
financiación de la exportación de bienes de consumo, pro
ductos intermedios y primeras materias con pedido en fir
me, regulados por Real Decreto 518/1977, de 25 de febrero 
(R. 711 y N. Dice. 27497 nota): Con un máximo del 8 por 
100 anual. 

31.3. Créditos para financiación a corto plazo de la 
exportación regulados por Decreto 2873/1974, de 27 de sep
tiembre (R. 2091 y N. Dice. 3233), y créditos para financia
ción de inversiones en el exterior, relacionadas con el fo
mento de la exportación regulados por Decretos 1839/1974, 
de 27 de junio, y 2530/1974, de 9 de agosto (R. 1388, 1894 
y N. Dice. 6117 y 3228): Máximo, 7,50 por 100 anual. 

3.2. Restantes operaciones computables en el coeficien
te de inversión de la Banca. 

3.2.1. Cuando se formalicen por plazo igual o inferior 
a un año: Máximo, 9 por 100 anual. 

3.2.2. Cuando se formalicen por plazo superior a un año 
e interior o igual a tres años: Máximo, 10 por 100 anual. 
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3.2.3. Cuando se formalicen por plazo superior a tres 
años: Máximo, 11 por 100 anual. 

4. Operaciones computables en el porcentaje de inver
siones obligatorias de las Cajas de Ahorro. — La retribu
ción que por todos conceptos (tipo de interés más comi
siones) podrán obtener las Cajas de Ahorro por los présta
mos y créditos computables en el porcentaje de inversiones 
obligatorias a que se refiere el artículo 1.° del Decreto 715/ 
1964, de 26 de marzo (R. 754 y N. Dice. 3921), no podrá ex
ceder de los siguientes límites: 

4.1. Cuando se formalicen por plazo igual o inferior a 
un año: 9 por 100 anual. 

42. Cuando se formalicen por plazo superior a un año 
o inferior o igual a tres años: 10 por 100 anual. 

43. Cuando se formalicen por plazo superior a tres 
años: 11 por 100 anual. 

5. Otras operaciones activas. 
5.1. Descubiertos en cuenta: El tipo máximo de interés 

será el tipo básico del Banco de España aumentado en 
2,50 puntos, es decir, el 10,50 por 100 anual. 

52. Créditos con garantía de imposiciones: El tipo mí
nimo de interés será un punto superior al correspondiente 
a la imposición. 

53. Créditos y préstamos de ahorro vivienda y ahorro 
pesquero: Máximo, incluidas comisiones, igual al tipo bá
sico del Banco de España aumentado en un punto, es decir, 
9 por 100 anual. 

5.4. Créditos y préstamos de ahorro bursátil: Máximo, 
incluidas comisiones, igual al tipo básico del Banco de Es
paña, es decir, 8 por 100 anual. 

55. Créditos y préstamos de ahorro del emigrante: Má
ximo, incluidas comisiones, igual al tipo básico del Banco 
de España, aumentado en tres puntos, es decir, 11 por 100 
anual. 

6. Comisiones. — Se devengarán conforme a lo estable
cido en la Orden de 29 de febrero de 1972 (R. 434, 552 y 
N. Dice. 3216), con las modificaciones introducidas por las 
Órdenes de 4 de marzo de 1974 (R. 568 y N. Dice. 3216, nota), 
y 17 de junio de 1975 (R. 1236), y por el número 2.° de la 
Orden de 24 de septiembre de 1974 (R. 2010 y N. Dice. 3216, 
nota). 

2 / Las retribuciones (tipos de interés más comisiones) 
especificadas en los apartados 3 y 4 del número 1.° de la 
presente Orden se aplicarán sobre la inversión realmente 
efectuada en cada momento por la Entidad de crédito o de 
ahorro, es decir, sobre la cantidad efectivamente puesta 

a disposición del cliente sin traba ni limitación alguna. 
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3.° Lo establecido en la presente Orden ministerial será 
de aplicación a todas las operaciones que se convengan y 
formalicen a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
misma. A las operaciones en curso y a las autorizadas o 
convenidas con anterioridad, aunque no estén formalizadas, 
les serán de aplicación las condiciones establecidas en las 
normas vigentes hasta dicha fecha. 

4.° Los Bancos privados, el Banco Exterior de España, 
las Cajas de Ahorro y las Entidades de crédito cooperativo 
facilitarán a sus clientes, en las liquidaciones que practi
quen por sus operaciones activas, pasivas y de servicios, 
un documento en el que se expresen con toda claridad los 
tipos de interés y comisiones aplicados, con indicación con
creta de su concepto, los resultados de unos y otras, las 
bases y tiempos del devengo, la cantidad puesta a disposi
ción del cliente y, en general, cuantos antecedentes sean 
precisos para que pueda deducirse del documento el coste 
real de la operación y que la liquidación es correcta. 

II. Inversiones obligatorias de la Banca y Cajas de Ahorro 

5.° El coeficiente de inversión que los Bancos comer
ciales y mixtos están obligados a mantener con carácter 
de mínimo, a que se refiere el número 1.° de la Orden de 
10 de marzo de 1976 (R. 503), se reducirá en 0,25 puntos 
mensuales, a partir de 1 de enero de 1978, hasta quedar 
situado en el 21 por 100. 

6.° A partir de la fecha de publicación de la presente 
Orden, los porcentajes de sus recursos ajenos que las Ca
jas de Ahorro destinarán a inversiones obligatorias, confor
me a lo dispuesto en el Decreto 715/1964, de 26 de marzo 
(citado), serán los siguientes: 

1. Fondos públicos y otros valores conmutables: 41 por 
100. Dentro de este porcentaje, al menos el 3 por 100 de 
sus recursos ajenos habrá de estar materializado en cédu
las para inversiones, si bien se mantiene en vigor, para el 
cómputo de dicho 3 por 100, la regla establecida en la Or
den de este Ministerio de 20 de abril de 1977 (R. 845). 

2. Préstamos de regulación especial: 22 por ciento. 
7.° El porcentaje de inversión en fondos públicos, a que 

se refiere el apartado 1 del número anterior, se reducirá 
en 0,25 puntos mensuales, a partir del 1 de enero de 1978, 
hasta quedar situado en el 25 por 100. 

8.° El porcentaje de préstamos de regulación especial 
a que se refiere el apartado 2 d¿l-número 6.° de la presente 
Orden se reducirá en 0,25 puntos mensuales, a partir del 
1 de enero de 1978, hasta quedar situado en el 10 por 100. 
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III. Depósitos obligatorios en el Banco de España, por 
incrementos de saldos en cuentas extranjeras en pesetas 

9.° Se derogan la Orden ministerial de 6 de febrero de 
1973 (R. 219 y N. Dice. 3217), por la que se estableció el 
depósito obligatorio en el Banco de España de los incre
mentos de los depósitos o imposiciones en pesetas conver
tibles, y los números 5.°, 6.°, 7.°, 8.B y 9.° de la Orden minis
terial de 16 de marzo de 1973 (R. 469 y N. Dice. 3218), por 
la que se regularon los depósitos obligatorios en el Banco 
de España de los incrementos de las cuentas extranjeras 
en pesetas. 

IV. Normas complementarias 

10. Quedan derogadas las Órdenes ministeriales de 21 
de julio de 1969 (R. 1379, 1380, 1381, 1526 y N. Dice. 3203, 
3935 y 7776), sobre tipos de interés aplicables por los Ban
cos privados, por las Cajas de Ahorro y por las Entidades 
de Crédito Cooperativo; los números 1.° y 2.° de la Orden 
ministerial de 9 de agosto de 1974 (R. 1673 y N. Dice. 3203, 
nota), sobre operaciones a plazo de los Bancos privados; 
los números 1.° y 2.° de la Orden ministerial de 9 de agosto 
de 1974 (R. 1674 y N. Dice. 3935, nota), sobre operaciones a 
plazo de las Cajas de Ahorro; los números 1.° y 4.° de la 
Orden ministerial de 31 de enero de 1973 (R. 204 y N. Dice. 
3939), sobre inversiones obligatorias de Cajas de Ahorro; 
el número 4.° de la Orden ministerial de 9 de agosto de 
1974 (citada), sobre operaciones a plazo de Cajas de Ahorro; 
la Orden ministerial de 10 de marzo de 1976 (R. 501), sobre 
inversiones de las Cajas de Ahorro en fondos públicos y 
otros valores conmutables, y el número 1.° de la Orden mi
nisterial de 10 de marzo de 1976 (R. 503), sobre inversiones 
de la Banca, así como cuantas disposiciones de igual rango 
se opongan a la presente Orden. 

11. Se autoriza al Banco de España para establecer las 
reglas complementarias, para la ejecución y desarrollo de 
la presente Orden, para resolver las dudas que suscite su 
aplicación. 

12. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el «Boletín Oñcial del Estado». 
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DECRETO 29 JULIO 1977, NÚM. 2227/77 (M.° ECONOMÍA). JUNTA 
_ DE INVERSIONES* DEROGA D. 26-VIM957, DE CREACIÓN. 

r 

Artículo 1.° Queda derogado el Decreto de 26 de julio 
de 1957 (R. 1216 y N. Dice. 20682), sobre creación de la 
Junta de Inversiones. 

Art. 2,° Hasta que el porcentaje de los fondos públicos 
y otros valores conmutables se reduzcan al 25 por ciento 
de los recursos ajenos de las Cajas de Ahorro, se conside
rarán automáticamente como fondos públicos conmutables 
a estos efectos, además de las obligaciones del Instituto 
Nacional de Industria, los títulos de renta fija emitidos 
por las Corporaciones Locales, Compañías de producción 
de energía eléctrica y Compañía Telefónica Nacional de 
España, que deberán ir adecuando, de forma gradual, sus 
tipos dé interés los reales del mercado. 

Art. 3.° Se modifican los artículos 4.° y 10 del Decreto 
716, de 26 de marzo de 1974 (R. 755 y N. Dice. 3954), en el 
sentido de que los valores de renta fija que debían autori
zarse por la Junta de Inversiones, para materializar las re
servas de riesgos de insolvencia y los fondos procedentes 
de impositores no afiliados, no necesitarán de tal autoriza
ción en lo sucesivo y bastará con que se trate de títulos 
de renta fija admitidos a cotización oficial. 

Art. 4.° Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el 
presente Real Decreto. 

DECRETO 27 AGOSTO 1977, NÚM. 2290/77 (M.° ECONOMÍA). CA
JAS DE AHORRO. REGULACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER
NO Y FUNCIONES. 

• • ." 

La profunda reforma que el sistema financiero español 
exige para alcanzar un adecuado funcionamiento de nues
tra economía ha sido emprendida decididamente por el Go
bierno dentro de un plan coherente de disposiciones de 
distinto rango, cuya fínalidad última no es otra que la 
de dotar al referido sistema de altos grados de libertad 
en su operatoria y de representatividad en sus institucio
nes. En esta línea de actuación reformadora, las Cajas de 
Ahorro no podían quedar al margen, pues no en vano su
ponen hoy, por el volumen de los depósitos que adminis
tran, más de un tercio del sistema crediticio privado. 

Representatividad y libertad son, pues, los dos princi
pios que intentan combinarse en la reforma y constituyen, 
en dosis diferentes, los criterios inspiradores de otras dis-
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posiciones que articulan modificaciones estructurales pro
fundas en nuestro sistema financiero. También estos dos 
principios constituyen el fundamento básico del presente 
Real Decreto, cuyo contenido normativo se dirige a la mo
dificación de los órganos de gobierno de las Cajas de 
Ahorro, de la operatoria de las mismas, de la asignación 
de sus excedentes y, finalmente, de la organización y fun
ciones de sus instituciones representativas a nivel nacional. 

En el primero de los ámbitos indicados, la profunda 
transformación que ofrece la vida política y el ambiente 
social de nuestro país, al incorporar plenamente a sus 
estructuras y actividad los criterios pluralistas y democrá
ticos que ha impuesto el ejercicio de la übertad individual 
y colectiva, aconseja trasladar tales principios a los órga
nos de gobierno de las Cajas de Ahorro, instituciones que, 
por su finalidad y naturaleza, están directamente insertas 
en la propia comunidad que constituye la base de su desa
rrollo. Por ello, la modificación de la normativa por la que 
se regula la composición y funcionamiento de esos órganos 
de gobierno y administración ha de ofrecer el cauce ade
cuado y necesario para materializar de forma plena el prin
cipio de amplia representatividad que actualmente informa 
y preside las diferentes expresiones de la vida social espa
ñola. 

A tales efectos se arbitran en el presente Real Decreto 
los procedimientos necesarios para conseguir una extensa 
base de representación de la que surjan los miembros que 
integrarán los citados órganos de gobierno, articulándose 
la selección mediante amplios criterios objetivos que per
mitan excluir influencias o vinculaciones que pudieran con
dicionar, en alguna forma, el libre y racional desenvolvi
miento de la gestión de las Cajas de Ahorro y la eficaz rea
lización de sus objetivos. 

Para ello se establece, en primer lugar, una Asamblea 
General, como órgano supremo de las Cajas de Ahorro, de 
la que forman parte Consejeros generales, elegidos por 
compromisarios de los impositores, así como representan
tes de instituciones de carácter político, cultural o bené
fico y de fuerte arraigo en el ámbito de cada Caja. A esta 
Asamblea se le atribuyen las más amplias competencias y 
procedimiento de designación de los Consejeros generales, 
así como el régimen de funcionamiento de la misma. 

En segundo término se regula la composición de los 
Consejos de Achriinistración de las Cajas, procurando que 
reflejen adecuadamente la pluralidad de intereses y de re
presentaciones de la propia Asamblea General de modo 

abierto y pleno, dando entrada, además, en los mismos a 
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representantes directos del personal de estas Entidades, en 
igualdad de derechos y deberes con las restantes represen
taciones. 

Por otra parte, tomando como base los criterios que 
ofrece el derecho comparado de algunos de los países inte
grados en la O. C. D. E., se establece también una Comisión 
de Control, con funciones específicas de control y tutela 
permanente, que se compone de impositores y represen
tantes de las Corporaciones Locales elegidos por la Asam
blea General e incluye una representación de los emplea
dos de la propia Caja de Ahorros, garantizándose de ese 
modo el adecuado empleo de los fondos en el cumplimien
to de los fines legalmente establecidos para esta fina
lidad. 

Por último, se instituye una Comisión de Obras Socia
les, con la misión específica de seleccionar y administrar 
las obras de esta naturaleza que hayan de nutrirse de los 
excedentes libres de las Cajas, deslindándose de este modo 
las tareas asistenciales de estas instituciones de las geren-
ciales relativas al plano financiero típico de las Entidades 
crediticias. El principio de necesaria especialización que 
ello supone redundará en mayores niveles de eficiencia 
respecto a los objetivos perseguidos tanto en el ámbito 
financiero como en el asistencíal, sin que por ello se sepa
ren las obras sociales del ámbito propio de las Cajas que 
las sostienen e impulsan. 

En cuanto a la operatoria de las Cajas de Ahorro, el 
presente Real Decreto, atendiendo al criterio de libertad 
que debe prevalecer en la organización del sistema finan
ciero, suprime las limitaciones que hasta ahora se habían 
venido manteniendo, sin otra aparente justificación que un 
evidente deseo de tutela ante riesgos no distintos por su 
naturaleza a los que constituyen el ámbito obligado de 
toda Entidad crediticia. Alcanzado hoy por las Cajas de 
Ahorro un grado notable de desarrollo, parece llegado el 
momento de levantar las prohibiciones referidas para que 
sea cada Entidad la que libremente decida la especializa
ción a que su vocación y capacidad de gestión le conducen, 
sin otras limitaciones que las generales de las restantes 
instituciones financieras privadas. 

Por lo que se refiere a la distribución de excedentes y 
a su destino a obras sociales, se ratifican y refuerzan los 
criterios que respecto a la creación de reservas ya se ha
bían establecido anteriormente, al tiempo que se acota el 
ámbito propio de las obras sociales de las Cajas de Ahorro 
y se consolida la posibilidad —necesaria debido al elevado 
coste de ciertas obras y socialmente conveniente hoy en 
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día— de la realización de obras sociales en régimen de 
colaboración con otras instituciones o personas. 

Por último, el presente Real Decreto delimita claramente 
el ámbito de la Confederación Española de Cajas de Aho
rro, Entidad cuya historia alcanza ya medio siglo de vigen
cia, frente al propio y específico que las Cajas que la in
tegran, al tiempo que crea, en el seno de su Asamblea Ge
neral, el Consejo Superior del Ahorro, como alto órgano 
consultivo de las Cajas sobre las materias propias de su 
competencia. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reu
nión del día 25 de agosto de 1977, dispongo: 

Capítulo I. — De los órganos de gobierno 
de las Cajas de Ahorro 

Artículo 1.° Corresponde la administración, gestión y re
presentación de las Cajas de Ahorro, para el desarrollo de 
las competencias que en cada caso se establecen, a los 
siguientes órganos de gobierno: 

1.° Asamblea General. 
2.° Consejo de Administración. 
3.° Comisión de Control. 
4.° Comisión de Obras Sociales. 
Art. 2.° 1. La Asamblea General es el órgano de go

bierno y decisión de las Cajas de Ahorro. Sus miembros 
ostentarán la denominación de Consejeros generales, y re
presentarán los intereses de los depositantes y los genera
les de ámbito de actuación de la Entidad. 

2. La Asamblea General estará constituida: 
a) Por un mínimo de sesenta, y un máximo de 150 

Consejeros generales, elegidos mediante compromisarios en 
representación directa de los impositores de la Entidad, 
A tales efectos, la elección de compromisarios se efectuará 
mediante sorteo público ante Notario entre los impositores 
de la Entidad que reúnan los requisitos que se establecen 
en el artículo 3.° y en número no inferior a 10 ni superior 
a 20 por cada Consejero general elegible. 

b) Por un mínimo de quince Consejeros generales y un 
máximo de treinta representantes de Entidades de carácter 
científico, cultural o benéfico de reconocido arraigo en el 
ámbito territorial de la Caja. 

Cuando se trate de Cajas fundadas por personas o insti
tuciones privadas y otras instituciones públicas distintas 
del Estado, Diputaciones, Cabildos Insulares o Ayuntamien
tos, dentro de este grupo de Consejeros podrá incluirse una 
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representación de las Corporaciones Locales en cuyo ám
bito territorial la Caja de Ahorros desarrolle su actividad 
financiera. 

En el caso de Cajas fundadas por el Estado, Diputacio
nes, Cabildos Insulares o Ayuntamientos, dentro de este 
grupo de Consejeros generales podrá reservarse una repre
sentación de especial importancia la Corporación funda
dora. 

Los Consejeros representantes del Estado, Diputaciones, 
Cabildos Insulares o Ayuntamientos o Entidades culturales, 
científicas o benéficas, serán directamente nombrados por 
la institución a la que representen. 

c) Por los miembros del Consejo de Administración, 
cuyo Presidente, Vicepresidentes y Secretario lo serán asi
mismo de la Asamblea General, y por los de las Comisio
nes de Control y de Obras Sociales. 

3. Los Estatutos de cada Caja determinarán el número 
de compromisarios y Consejeros generales elegibles, así 
como las Entidades o Corporaciones que habrán de tener 
representación en la Asamblea General. 

Art. 3.° 1. Los compromisarios y Consejeros generales 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser persona física de nacionalidad española, con 
residencia habitual en la región o zona de actividad de la 
Caja. 

b) Ser mayor de edad y menor de 75 años o de la edad 
que, como máxima y siempre inferior a esta última, esta
blezcan los Estatutos a estos efectos. 

c) Para ser elegido compromisario o Consejero gene
ral en representación directa de los impositores se reque
rirá ser impositor de la Caja de Ahorros a que se refiera 
la designación con antigüedad superior a tres años en el 
momento del sorteo. La condición de impositor se acredi
tará, además, mediante el mantenimiento en el semestre 
anterior al del sorteo de un saldo medio en cuentas no 
inferior a 25.000 pesetas. Los Estatutos podrán establecer 
un procedimiento de revisión periódica de esta cantidad 
en función del valor del dinero. 

d) Además, será necesario ostentar previamente la con
dición de compromisario para ser elegido Consejero gene
ral en representación directa de los impositores. 

2. No podrán ostentar el cargó de compromisario o 
Consejero general los sometidos a interdicción, los quebra
dos y los concursados no rehabilitados, los condenados a 
penas que lleven anejas la inhabilitación para el ejercicio 
de cargos públicos y los que hubieran sido sancionados por 
infracciones graves. 
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Tampoco podrán ser compromisarios o Consejeros ge
nerales los Presidentes, Consejeros, Administradores, Di
rectores, Gerentes, Asesores o empleados de otro estableci
miento o institución de crédito de cualquier clase, condi
ción o categoría, o de Corporaciones o Entidades que pro
pugnen, sostengan o garanticen instituciones o estableci
mientos de crédito, o los funcionarios al servicio de la 
Administración con funciones a su cargo que se relacionen 
directamente con las actividades propias de las Cajas de 
Ahorro. 

3. El proceso electoral de compromisarios y Consejeros 
generales se efectuará cada cuatro años, y por igual pe
ríodo de tiempo serán nombrados estos últimos, pudiendo 
ser reelegidos, como máximo, por otros dos períodos, si 
continuasen cumpliendo los requisitos establecidos en los 
números anteriores de este artículo. Cuando se trate de 
Consejeros generales de representación directa de los im-
positores, las vacantes que entre los mismos se produzcan 
no se cubrirán hasta que se proceda a nueva elección ge
neral de compromisarios. 

4. Los Consejeros generales cesarán en el ejercicio de 
sus cargos en los siguientes supuestos: 

a) Por cumplimiento del plazo para el que fueron de
signados. 

b) Por renuncia. 
c) Por defunción. 
d) Por la pérdida de cualquiera de los requisitos que 

condicionan su elegibilidad o de la representación en virtud 
de la cual hubiesen sido nombrados. 

e) Por incurrir en alguna de las incompatibilidades re
guladas en esta disposición. 

f) Por acuerdo de separación adoptado con justa causa 
por la propia Asamblea General. 

5. El cargo de compromisario y de Consejero general 
tendrá carácter honorífico y gratuito y no podrá originar 
percepciones distintas de las dietas por asistencia y des
plazamiento en los supuestos que se determinen en los 
Estatutos y en la cuantía que se establezca para cada clase 
de reunión por el Banco de España con carácter de tipo 
general. 

Quienes ostenten la condición de Consejero general de 
una Caja de Ahorros no podrán estar ligados a la misma 
por contratos de obras, servicios, suministros o trabajos 
retribuidos por el período en el que ostenten tal condición 
y dos años después, contados a partir del cese como Con
sejero, salvo la relación laboral cuando tal condición se 

ostente por representación directa del personal de la Caja 
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o cuando aquélla sea previa a la designación como Conse
jero general. 

Art. 4.• Sin perjuicio de las facultades generales de go
bierno, competen de forma especial a la Asamblea General 
las siguientes funciones: 

1. El nombramiento de los Vocales del Consejo de Ad
ministración. 

2. El nombramiento de los miembros de la Comisión 
de Control, de la Comisión de Obras Sociales y de la Co
misión Revisora del Balance. 

3. La separación de Consejeros generales o revocación 
de Vocales del Consejo de Administración antes del cum
plimiento de su mandato. 

4. La aprobación y modificación de los Estatutos. 
5. La liquidación y disolución de la Entidad o su fusión 

con otras. 
6. La aprobación de la gestión del Consejo de Admi

nistración, Memoria, balance anual y cuenta de resultados, 
así como de la aplicación de éstos a los fines propios de 
la Caja de Ahorros. 

7. La creación de obras benéfico-sociales, así como la 
aprobación de sus presupuestos anuales y la gestión y li
quidación de los mismos. 

8. Cualesquiera otros asuntos que se sometan a su con
sideración por los órganos facultados al efecto. 

Art. 5.° Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias 
y extraordinarias. 

La convocatoria de la Asamblea General se hará por el 
Consejo de Administración y se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado» y de las provincias a que se extienda 
la actuación de la Caja y en los periódicos de mayor cir
culación de la provincia donde radique su sede social con 
quince días, al menos, de antelación. La convocatoria ex
presará fecha, lugar y orden del día, así como la fecha y 
hora de reunión en segunda convocatoria. 

La Asamblea General precisará, para su válida constitu
ción, la asistencia de la mayoría de sus miembros en pri
mera convocatoria. La constitución en segunda convoca
toria será válida cualquiera que sea el número de asis
tentes. No se admitirá estar representado por otro Con
sejero o por tercera persona, sea física o jurídica. 

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por 
mayoría simple de votos de los concurrentes, excepto en 
los supuestos que contemplan los apartados 3, 4 y 5 del 
artículo 4.°, en los que se requerirá en todo caso la asisten
cia de la mayoría de los miembros. Para la adopción de 
los acuerdos a que se refiere el apartado 3 del artículo 
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anterior, además será necesario, como mínimo, el voto fa
vorable de los dos tercios de los asistentes. 

Cada Consejero general tendrá derecho a un voto, otor
gándose a quien presida la reunión voto de calidad. Los 
acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los Conse
jeros generales, incluidos los disidentes y ausentes. 

Asistirá en todo caso a las Asambleas Generales el Di
rector general de la Entidad con voz y voto, y los Esta
tutos podrán autorizar también la asistencia, con voz pero 
sin voto, de otros técnicos de la Caja de Ahorros. 

Los acuerdos adoptados en la Asamblea General se 
harán constar en acta, que podrá ser aprobada al término 
de su reunión por la propia Asamblea o por el Presidente 
y dos interventores designados por la misma, en un plazo 
máximo de quince días. Dicha acta tendrá fuerza ejecutiva 
a partir de la fecha de su aprobación. 

Art. 6.° La Asamblea General será presidida por el Pre
sidente de la Caja o, en su caso, por los Vicepresidentes, 
según su orden, y en su defecto por el Vocal de mayor 
edad del Consejo de Administración que se halle presente. 
Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo de Admi
nistración. 

Celebrará una reunión anual ordinaria dentro de los 
seis primeros meses, a contar desde la fecha del cierre del 
ejercicio. 

Quince días antes de la Asamblea General ordinaria que
dará depositada en las oficinas centrales de la Caja, a dis
posición de los Consejeros generales, una Memoria en la 
que se reseñará detalladamente la marcha de la entidad 
durante el ejercicio vencido, uniéndose a la referida Me
moria el balance anual, cuenta de resultados y propuesta 
de aplicación de los mismos, así como el informe de la 
Comisión Revisora del Balance. 

La Asamblea General extraordinaria será convocada y 
se celebrará en igual forma que las ordinarias, pero sólo 
podrá tratarse en ella del objeto para el cual haya sido 
expresamente reunida. 

El Consejo de Administración convocará Asamblea Ge
neral extraordinaria siempre que lo estime conveniente a 
los intereses sociales, pudiendo hacerlo también a petición 
de un tercio de los miembros de la propia Asamblea o por 
acuerdo de la Comisión de Control, cuando se trate de 
materias de competencia de ésta. En ambos casos la con
vocatoria se hará dentro del término de quince días a par
tir de la presentación de la petición, no pudiendo mediar 
más de veinte días entre la fecha de la convocatoria y la 
señalada para la celebración de la Asamblea. 
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Art. 7.° La administración de la Caja de Ahorros en sus 
aspectos financieros estará confiada al Consejo de Admi
nistración. 

El número de Vocales del Consejo será el que fijen los 
Estatutos, pero no podrá ser inferior a quince ni superior 
a veintiuno. 

Art. 8.° 1. Los Vocales del Consejo de Administración 
de las Cajas de Ahorro deberán reunir los siguientes re
quisitos. 

a) Tener nacionalidad española. 
b) Ser mayor de edad y menor de setenta y cinco años, 

o de edad inferior a esta última que, como máxima para el 
desempeño del cargo, establezcan los Estatutos. 

c) No estar incurso en las incompatibilidades que se 
regulan en el artículo siguiente. 

d) Tener la condición de depositante al tiempo de for
mular la aceptación del cargo. 

2. A los Vocales de los Consejos de Administración se 
les aplicarán idénticas normas respecto a retribuciones que 
las establecidas para los compromisarios y Consejeros ge
nerales. 

Art. 9.° 1. Constituirán incompatibilidades para el nom
bramiento y para el ejercicio del cargo de Vocal del Con
sejo de Administración de las Cajas de Ahorro. 

a) Las establecidas en el artículo 3.°, 2, respecto a los 
compromisarios y Consejeros generales, así como las rela
cionadas en el último párrafo del número 5 del referido 
artículo. 

b) Pertenecer al Consejo de Administración de más de 
cuatro Sociedades Anónimas. A estos efectos no se compu
tarán los puestos ostentados en Consejo de Administración 
de Sociedades Anónimas en las que los interesados, su cón
yuge, ascendientes o descendientes, juntos o separadamen
te, sean propietarios de un número de acciones no inferior 
al cociente de dividir el capital social por el número de 
Vocales del Consejo de Administración. La misma norma 
se aplicará a los casos de representación legal de menores, 
ausentes o incapacitados. En cualquier caso el número to
tal de Consejos no será superior a ocho. 

2. Los Vocales de los Consejos de Administración, así 
como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las So
ciedades en que dichas personas participen mayoritaria-
mente en el capital, bien de forma aislada o conjunta, o en 
las que desempeñen los cargos de Presidente, Consejero, 
Administrador, Gerente, Director general o asimilados, no 
podrán obtener créditos, avales ni garantías de la Caja 
respectiva, o enajenar a la misma bienes o valores de su 
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propiedad o emitidos por tales Entidades sin que exista 
acuerdo del Consejo de Administración de la Caja y auto
rización expresa del Banco de España. Esta prohibición 
no será aplicable a los créditos, avales o garantías para la 
Caja con aportación por el titular de garantía real sufi
ciente y se extenderá, en todo caso, no sólo a las opera
ciones realizadas directamente por las personas o Entida
des referidas, sino aquellas otras en que pudieran aparecer 
una o varias personas físicas o jurídicas interpuestas. 

Art. 10. 1. El nombramiento de Vocales del Consejo 
de Administración se efectuará por la Asamblea General, 
con excepción de los que representen al personal de la 
Entidad y de los que, en el caso de Cajas fundadas por el 
Estado o las Corporaciones Locales, nombren éstas direc
tamente. A tales efectos el nombramiento de Vocales se 
regirá por lo dispuesto en los Estatutos y, en todo caso, 
respetando las siguientes normas generales: 

a) En el caso de Cajas fundadas por el Estado o las 
Corporaciones Locales, el número de Vocales nombrados 
directamente por aquél o éstas no podrá exceder de la 
mitad menos dos del número total de Vocales. En los 
restantes casos, la Asamblea General elegirá la mitad me
nos dos de los Vocales del Consejo entre personalidades 
de reconocido prestigio cultural, científico o profesional 
dentro del ámbito territorial de la Caja o de entre Conse
jeros generales que sean representantes de Corporaciones 
Locales, en las proporciones que se señalen los Estatutos. 

b) El número de Vocales representantes del personal 
de Caja de Ahorros será de cuatro. 

c) Los restantes Vocales serán elegidos por la Asam
blea entre el grupo de Consejeros generales representan
tes directos de los impositores. 

2. En los casos previstos en los apartados a), cuando 
proceda, y c), del número anterior, podrán proponer can
didatos, tanto el Consejo de Administración como un nú
mero de Consejeros generales de representación directa de 
los impositores igual o superior al que resulte de dividir 
la totalidad de tales Consejeros generales por el número 
de Vocales del Consejo de Administración que puedan ser 
elegidos por la Asamblea. 

3. Los Vocales representantes del personal serán ele
gidos directamente por los empleados. Los candidatos ha
brán dé tener, como mínimo, una antigüedad de tres años 
en la plantilla de la Entidad y estarán sujetos al mismo 
régimen, requisitos e incompatibilidades que los restantes 
Vocales del Consejo. Las candidaturas se presentarán y la 
elección se efectuará con arreglo a criterios de amplia 
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proporcionalidad por los grupos de categorías profesiona
les o funcionales en que pueda distribuirse la correspon
diente plantilla, al objeto de que todos ellos queden direc
tamente representados en el Consejo. 

4. La duración del ejercicio del cargo de Vocal del Con
sejo de Administración será señalada en los Estatutos, sin 
que pueda exceder de cuatro años. Los Estatutos podrán 
prever, asimismo, la posibilidad de reelección por períodos 
de cuatro años, hasta un máximo de dos reelecciones, y 
siempre que en éstas se cumplan las mismas condiciones, 
requisitos y trámites que en el nombramiento. En todo 
caso, el nombramiento y la reelección de Vocales habrá de 
comunicarse al Ministerio de Economía, a través del Banco 
de España, para su conocimiento y constancia. 

5. Los Vocales del Consejo de Administración cesarán 
en el ejercicio de sus cargos en los mismos supuestos que 
se relacionan en el artículo 3.° para los Consejeros gene
rales y por incurrir en las incompatibilidades previstas en 
el artículo anterior. Las vacantes que se produzcan se cu
brirán, según proceda, en el plazo de tres meses, conforme 
a lo prevenido en este artículo. 

6. La renovación de los Vocales, a que se refiere el 
apartado c) del número 1 anterior, podrá ser acometida 
por mitades cada dos años, si así lo dispusieren los Esta
tutos. En tales casos no regirá lo establecido en el apar
tado d) del número 4 del artículo 3.° para los Vocales 
elegidos entre el grupo de Consejeros generales de repre
sentación directa de los impositores hasta que no finalice 
el período para el que fueron elegidos miembros del Con
sejo de Administración. 

Art. 11. Compete al Consejo de Administración la fun
ción de gobierno y administración de la Entidad en sus 
aspectos financieros, a la que representa en juicio y fuera 
de él, y para todos los asuntos pertenecientes al giro y 
tráfico de la misma. El ámbito de sus facultades se regirá 
por lo establecido en los Estatutos y en los acuerdos de 
la Asamblea General, a la que deberá rendir cuentas de 
su actuación. 

Las facultades del Consejo podrán ser delegadas en la 
Comisión Ejecutiva y en el Director general, con excepción 
de las relativas a la elevación de propuestas a la Asam
blea General o cuando se trate de facultades especialmente 
delegadas en el Consejo, salvo que fuese expresamente auto
rizado para ello. En la composición de la Comisión Ejecu
tiva, que en ningún caso tendrá menos de cinco miembros, 
existirá representación de cada uno de los grupos de Vo
cales regulados en el artículo 10, 1, anterior. 
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Art 12.1. El Consejo de Administración nombrará, de 
entre sus miembros, al Presidente, que, a su vez, lo será 
de la Entidad. Asimismo nombrará uno o más Vicepresi
dentes, que sustituirán, por su orden, al Presidente, y un 
Secretario. 

En el caso de Cajas de Ahorro fundadas por una Cor
poración Local, la Presidencia de la misma, sin perjuicio 
de que por los Estatutos pueda establecerse la obligatorie
dad de que recaiga sobre un Vocal representante de la 
Corporación fundadora, no podrá recaer en ningún caso 
sobre quien ostente a su vez la Presidencia de aquélla. 

2. El Consejo se reunirá, convocado por su Presidente, 
cuantas veces sea necesario para la buena marcha de la 
Entidad y, por lo menos, una vez al trimestre. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los Conse
jeros asistentes. 

A las reuniones del Consejo y de la Comisión Ejecutiva 
asistirá, con voz y voto, el Director general de la Entidad. 

Art. 13. La Comisión de Control, a cuyas reuniones 
asistirá el Director general de la Entidad con voz y voto, 
tendrá por objeto supervisar la gestión del Consejo de 
Administración y estará integrada por siete personas, ele
gidas por la Asamblea General entre sus miembros que 
no ostenten la condición de Vocales del Consejo de Admi
nistración y que pertenezcan al grupo de Consejeros gene
rales representantes directos de los impositores y de las 
Corporaciones Locales y Entidades científicas, culturales o 
benéficas. La presentación de candidaturas se efectuará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 10, 2, y las vacantes 
se cubrirán en el plazo de tres meses, a partir de la fecha 
en que se hubieren producido. 

Los Comisionados deberán reunir los mismos requisi
tos y tendrán las mismas incompatibilidades y limitaciones 
que los Vocales del Consejo de Administración. La propia 
Asamblea, al formular la elección, designará como Presi
dente al que hubiera obtenido mayor número de votos. 

Se incorporarán, además, a la Comisión de Control, dos 
personas. Comisionados de pleno derecho, en representa
ción del personal de la Caja de Ahorros. Su designación se 
producirá por elección entre los empleados, conforme a 
las mismas reglas y requisitos establecidos para la elección 
de Vocales del Consejo de Administración. 

Art. 14. La Comisión de Control tendrá atribuidas las 
siguientes funciones: 

1. Supervisar las líneas generales de actuación del Con
sejo de Administración, con el fin de que en todo mo
mento se ajuste a los criterios y resoluciones adoptadas 
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por la Asamblea General y al ámbito de las facultades 
que estatutaria, especial u ocasionalmente le hubieran sido 
delegadas. 

2. Velar por el adecuado desarrollo de las actividades 
encomendadas a la Comisión de Obras Sociales, en orden 
a la correcta realización de las directrices establecidas 
por lá Asamblea General. 

3. Elevar a la Asamblea General y al Ministerio de 
Economía, a través del Banco de España, información 
anual de su actuación, sin perjuicio de los informes que, 
para cuestiones o situaciones concretas, crea oportuno re
mitir a los mismos. 

4. Requerir al Presidente de la convocatoria de la\ 
Asamblea General con carácter extraordinario, cuando es
time necesaria su reunión. 

Para el cumplimiento de estas funciones, la Comisión 
de Control se reunirá cuantas veces sea convocada por su 
Presidente o, al menos, una vez al trimestre y, en el desem
peño de sus tareas, podrá recabar del Consejo de Admi
nistración cuantos antecedentes e información considere 
necesarios. 

Art. 15. 1. La Comisión de Obras Sociales tendrá como 
función proponer a la Asamblea General, para su aproba
ción, las obras de esta naturaleza que habrán dé ser aco
metidas y los presupuestos de las ya existentes, así como 
la gestión y administración de todas aquéllas conforme a 
criterios de racionalidad económica y máximo servicio a 
los intereses generales de la región en que la Caja desa
rrolle sus actividades. 

2. La Comisión de Obras Sociales, a la que asistirá con 
voz y voto el Director general de la Entidad, estará inte
grada por seis Consejeros generales que no ostenten la 
condición de Vocales del Consejo de Administración ni 
sean miembros de la Comisión de Vigilancia, y en la mis
ma estarán representados, además de los Consejeros de los 
impositores, los Consejeros de las Corporaciones Locales 
y los de Entidades de carácter cultural, científico o bené
fico. Presidirá esta Comisión el Presidente de la Caja de 
Ahorros y a la misma se incorporarán dos representantes 
del personal, elegidos con los requisitos señalados en el 
artículo 10, 3. 

3. La elección de los miembros de esta Comisión se 
efectuará por la Asamblea General, conforme a lo dis
puesto en el artículo 10, 2, salvo la representación del per
sonal, y tendrán que cumplir idénticos requisitos y se les 
aplicará las mismas incompatibilidades y limitaciones que 
las establecidas para los Vocales del Consejo de Adminis-
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tración. Las vacantes se cubrirán en el plazo de tres meses, 
a partir de la fecha en que se hubieran producido. 

4. Dependiente directamente de la Comisión existirá, 
con autonomía funcional respecto a la vertiente financiera 
de la Caja de Ahorros, un Departamento de Obras Sociales 
y al frente del mismo se hallará un Jefe, responsable de la 
ejecución de las directrices de la Comisión sobre tales ma
terias. 

Art. 16. La Asamblea General ordinaria designará cada 
año a dos censores de entre sus miembros que no reúnan 
la condición de Vocales del Consejo de Administración ni 
formen parte de la Comisión de Control ni de la de Obras 
Sociales. Los nombrados formarán la Comisión Revisora 
del Balance, cuyo cometido consistirá en el estudio y cen
sura de las cuentas que resuman la gestión del ejercicio 
y la consiguiente elevación a la Asamblea General del in
forme en que se refleje el examen realizado. 

Art. 17. £1 Director general o asimilado será designado 
por el Consejo de Administración de la Caja entre personas 
con capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente 
para desarrollar las funciones propias de este cargo. 

Su nombramiento se comunicará al Ministerio de Eco
nomía, que, en el plazo de dos meses, podrá ejercitar el 
derecho de veto por falta de idoneidad de la persona desig
nada. En todo caso, la Asamblea General convocada al 
efecto habrá de confirmar previamente el nombramiento. 

El Director general o asimilado cesará por jubilación 
a la edad de setenta años. Podrá, además, ser removido 
por ineficiencia en su actuación o por cualquier otra justa 
causa, a propuesta del Consejo de Administración, informe 
de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, aproba
ción de la Asamblea General convocada al efecto y acepta
ción del Ministerio de Economía, o en virtud de expediente 
disciplinario instruido por el Banco de España, que resol
verá el Ministerio de Economía. 

Art. 18. El Director general o asimilado podrá suspen
der provisionalmente la ejecutividad de los acuerdos del 
Consejo de Administración de la Entidad que no se refieran 
a su persona, dando cuenta inmediata al Ministerio de 
Economía, cuando entienda que éstos vulneran las dispo
siciones vigentes o afectan injusta y gravemente a la situa
ción patrimonial, a los resultados o al crédito de la Caja 
de Ahorros o de sus impositores o Chentes. En tales casos 
pedirá la convocatoria inmediata de la Comisión de Con
trol para que por ésta se eleve también informe al Minis
terio de Economía, que resolverá en definitiva, sin per
juicio de las acciones que posteriormente procedan. 
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Art. 19, El Consejo de Administración propondrá a la 
Asamblea General la aprobación de un Reglamento del pro
cedimiento que deberá seguirse para las designaciones de 
los miembros de los órganos de gobierno, de acuerdo con 
los principios contenidos en el presente Real Decreto, y en 
el que se contemplarán, entre otros, los siguientes extre
mos: 

1. Definición, en su caso, del ámbito territorial para la 
designación de compromisarios y elección de Consejeros 
generales, procurando mantener, a este respecto, los ade
cuados criterios de proporcionalidad en relación con el nú
mero de impositores. 

2. Normas para la interpretación y resolución de las 
posibles impugnaciones, en relación a los sucesivos actos o 
acuerdos correspondientes a los nombramientos, respecto 
de los que se establecerá una competencia inicial del Pre
sidente de la Entidad y otra en segunda y definitiva ins
tancia de la Asamblea General o de las personas en quien 
ésta delegue. 

3. Número de representantes de los empleados en el 
Consejo de Administración y en las Comisiones de Control 
y Obras Sociales atribuible a cada categoría profesional o 
funcional definiendo tales categorías con criterios que ten
gan en cuenta las especiales características de la plantilla 
de cada Entidad y que permitan que todas ellas estén 
representadas en el Consejo y, alternativamente, en las 
citadas Comisiones. 

4. Resolver los supuestos de titularidad múltiple o di
vidida de los depósitos, con el fin de designar un solo impo-
sitor, a los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto. 

5. Todas las normas de procedimiento necesarias para 
para el correcto desarrollo y cumplimiento de lo estable
cido en esta disposición. 

Capítulo II. De las operaciones de las Cajas de Ahorro 

Art. 20. A partir de la entrada en vigor de la presente 
disposición las Cajas de Ahorro podrán realizar las mismas 
operaciones que las autorizadas a la Banca privada, sin 
otras limitaciones que las vigentes para esta última en el 
marco de la Ley 2000/1962, de 14 de abril (R. 681 y N. Dice. 
3047), sobre bases de ordenación del crédito y de la Banca. 
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Capítulo III. De la distribución de excedentes 
y de las obras benéficosociales 

Art. 21. 1. En ningún caso las reservas expresas cons
tituidas por las Cajas de Ahorro al amparo de lo prevenido 
en el Decreto 1838/1975, de 3 de julio (R. 1604), tendrán el 
carácter de reservas legales. 

Art. 22. 1. Las Cajas de Ahorro destinarán la totali
dad de los excedentes que, conforme a las normas vigen
tes, no hayan de ingresar sus reservas a la financiación de 
obras benéfico-sociales propias o en colaboración, de modo 
que las mismas se orienten hacia la sanidad pública, la 
investigación, enseñanza y cultura o los servicios de asis
tencia social y que los beneficios de ellas derivados se 
extiendan especialmente al ámbito regional de actuación 
de la Caja. 

2. La autorización definitiva de las obras benéfico
sociales de las Cajas de Ahorro, una vez aprobadas por sus 
Asambleas Generales, se concederá por el Ministerio de 
Economía a la vista de los datos contenidos en las corres
pondientes solicitudes y Memorias y teniendo presente los 
criterios expuestos en el número anterior de este artículo. 

Art. 23. 'Las Cajas de Ahorro, individual o colectiva
mente y sin otras limitaciones que las que se deriven de 
las necesidades de sostenimiento de las obras benéfico
sociales propias ya acometidas, podrán efectuar obras bené
fico-sociales en colaboración con otras instituciones o per
sonas físicas o jurídicas. En tales casos, si la colaboración 
de las Cajas consistiese en la financiación de las inver
siones reales necesarias para la puesta en marcha de la 
obra, tales inversiones revertirán a estas Entidades al fina
lizarse la misma por cualquier motivo, siendo destinados 
los bienes referidos o el producto íntegro de su enajena
ción a la financiación de nuevas obras benéfico-sociales. 

Capítulo IV. De la Confederación Española de 
Cajas de Ahorro y del Consejo Superior del Ahorro 

Art. 24. La Confederación Española de Cajas de Aho
rro, Asociación Nacional de todas las Cajas de Ahorro Con
federadas y organismo financiero de las mismas, tendrá 
como finalidades principales las siguientes: 

a) Ostentar la representación individual o colectiva de 
las Cajas de Ahorro Confederadas respecto al poder pú
blico, favoreciendo el concurso de estas Instituciones a la 
acción de la política económica y social del Gobierno. 

b) Ostentar asimismo la representación de las Cajas 
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de Ahorro en el ámbito internacional y, especialmente, res
pecto al Instituto Internacional de las Cajas de Ahorro y 
demás organismos internacionales. 

c) Ofrecer a las Cajas de Ahorro aquellos servicios 
financieros que éstas consideren adecuados, así como faci
litar el giro y transferencia de fondos y efectos entre las 
mismas y prestarles el apoyo necesario para movilizar sus 
recursos o solventar dificultades económicas o de gestión, 

d) Constituir un centro de estudios en común de todas 
las cuestiones que afecten a las Cajas de Ahorro, procu
rando la más adecuada organización y eficaz funciona
miento de las mismas. 

Art. 25. Los órganos de gobierno de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorro se ajustarán en todo a lo 
prevenido en esta disposición para los correspondientes de 
las Cajas con las siguientes peculiaridades: 

a) En la Asamblea General de la Confederación los 
Consejeros representarán exclusivamente a las Cajas de 
Ahorro Confederadas y serán el Presidente o un Vocal del 
Consejo de Administración y el Director general o asimi
lado de cada una de ellas. 

b) El número de votos concedidos a cada Caja en la 
Asamblea General podrá ser proporcional al volumen de 
sus depósitos, con un máximo de quince y un mínimo de 
dos, excepto en las elecciones de las personas que hayan 
de desempeñar los distintos cargos, en que cada Caja ten
drá derecho a un solo voto. 

c) Todos los Vocales del Consejo de Administración, 
que podrán actuar en pleno o delegar funciones en una 
Comisión Ejecutiva, serán elegidos entre los Consejeros 
generales, a excepción de los Vocales representantes del 
personal de la Confederación. En esta elección se atenderá 
especialmente a lo que queden adecuadamente representa
das todas las regiones españolas. 

d) Cada Vocal del Consejo de Administración tendrá 
un voto en el mismo, siendo dirimente en todo caso el 
voto de quien presida el Consejo. 

e) A las reuniones del Consejo de Administración asis
tirá con voz y voto el Director general de la Confederación, 
y con voz, pero sin voto, los restantes Directores de la 
misma. 

Art. 26. 1. Como alto órgano consultivo de la Asam
blea General existirá el Consejo Superior del Ahorro. Los 
Vocales de este Consejo, cuyo número máximo será de 
veinte, serán libremente elegidos por la Asamblea General 
de la Confederación entre personalidades relevantes que 
hayan destacado en la defensa y promoción del ahorro y 
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sus nombramientos habrán de ser comunicados al Minis
terio de Economía, que podrá ejercitar, en el plazo de dos 
meses, su derecho de veto. 

2. La Asamblea General podrá elegir libremente al Pre
sidente del Consejo Superior del Ahorro y al Presidente 
del Consejo de Administración de la Confederación, pu-
diendo recaer el nombramiento tanto de un cargo como 
de otro en cualquiera de los miembros de la Asamblea 
General o del Consejo Superior del Ahorro e, incluso, coin
cidir ambos cargos en una misma persona. 

Disposiciones transitorias 

1.* En el plazo de dos meses, a contar desde la publi
cación de este Real Decreto, las Cajas y la Confederación 
Española de Cajas de Ahorro procederán a la adaptación 
de sus Estatutos a las disposiciones que en el mismo se 
contienen, elevándolos al Ministerio de Economía para su 
aprobación. 

Igualmente procederán a la redacción de un Reglamento 
provisional del procedimiento regulador del sistema de 
designaciones que se establece en este Real Decreto, adap
tado a las características y dimensiones de cada Entidad 
y que, con carácter transitorio y para la constitución ini
cial de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro, 
se someterá en el mismo plazo a la aprobación del Minis
terio de Economía. 

2/ Antes del primero de febrero de 1978 se procederá 
a la elección de los Compromisarios y Consejeros genera
les, y a la constitución de la Asamblea General que, a su 
vez, designará en la forma establecida a los miembros de 
las Comisiones de Control y de Obras Sociales y, cuando 
proceda, a los Vocales del Consejo de Administración. 
Igualmente, antes de la fecha señalada, se procederá a la 
elección y nombramiento de los Vocales, representantes 
del personal en el Consejo de Administración. 

3.* A partir de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto los Vocales de los Consejos de Administración de 
las Cajas de Ahorro que no resultasen afectados por las 
limitaciones e incompatibilidades establecidas en el mismo 
permanecerán en el ejercicio de sus cargos hasta el final 
de su actual mandato y sin perjuicio de las reelecciones 
que procedan una vez constituida la Asamblea General y 
conforme a lo prevenido en el artículo 10 de la presente 
disposición con excepción en todo caso de los Vocales 
nombrados en virtud de lo establecido en el artículo 1.°, 2, 
del Decreto 786/1975, de 3 de abril (R. 761, N. Dice. 3898 
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nota, art. 2.°), que cesarán al precederse al nombramiento 
de los Vocales representantes del personal. 

En tanto no se haya producido la constitución de la 
Asamblea General, el gobierno, representación y adminis
tración de las Cajas de Ahorro seguirán atribuidos a sus 
actuales órganos de gestión quienes, en consecuencia, adop
tarán los acuerdos necesarios para la debida ejecución y 
cumplimiento de las normas contenidas en el presente Real 
Decreto. 

Los miembros de los Consejos de Administración cuyos 
mandatos finalicen después de la entrada en vigor de la 
presente disposición y antes de la constitución de la Asam
blea General, continuarán en el ejercicio de sus funciones 
hasta que por ésta se proceda a la elección o reelección 
de los Vocales correspondientes. 

Disposiciones finales 

1.a Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

2.a Se autoriza al Ministerio de Economía para adoptar 
las medidas y dictar las disposiciones que sean necesarias 
para el desarrollo de este Real Decreto. 

3.a Las facultades concedidas a la Asamblea General en 
los artículos 4.° y 19 de este Real Decreto, en relación con 
los Estatutos y Reglamentos de la Caja, se entienden sin 
perjuicio de la posterior aprobación de los mismos por el 
Ministerio de Economía, quien podrá ordenar la modifica
ción en todo caso de aquellos preceptos que no se ajusten 
a las normas o principios de la presente disposición. 

4." Todas las relaciones de las Cajas de Ahorro y de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorro con el Minis
terio de Economía en las materias reguladas en este Real 
Decreto se establecerán a través del Banco de España. 

5.a El presente Real Decreto entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado». 

DECRETO 27 AGOSTO 1977, NÜM. 2291/77 (M.° ECONOMÍA). CA
JAS DE AHORRO. REGIONALIZACIÓN DE SUS INVERSIONES. 

Artículo 1.° Las Cajas de Ahorro destinarán a inver
siones en la región o zona geográfica en que desarrollen 
su actividad financiera: 

a) La mitad, al menos, de sus inversiones en valores 
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mobiliarios, excluidas las obligatorias que hayan de mate
rializarse necesariamente en cédulas para inversiones. 

b) Las tres cuartas partes, como mínimo, de sus res
tantes inversiones, excluidas las cuentas financieras y las 
de tesorería e incluidos el inmovilizado y las inversiones 
de la obra social. 

Art. 2.° A efectos de lo prevenido en el artículo ante
rior, podrán computarse como inversiones regionales en 
valores los emitidos por el Instituto Nacional de Industria, 
compañías de producción de energía eléctrica, Corpora
ciones Locales, Compañía Telefónica Nacional de España 
y por las demás Entidades públicas o privadas cuando 
tales valores financien obras o actividades en la región de 
que se trate, o de las que ésta se beneficie directamente, 
y así se reconozca de forma expresa para cada caso en 
concreto por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos 
a propuesta de los Ministerios con competencia sobre las 
inversiones a que la emisión se refiera. 

v.rx el caso de préstamos y créditos se considerará qu** 
financian obras o actividades en la región cuando el pres
tatario o acreditado destine su cuantía a inversiones rea
les en la misma o cuando en ella tenga su domicilio, si se 
trata de préstamos y créditos para actividades de consumo. 
En el descuento de efectos, si el librador o el librado resi
den en la región o zona geográfica de la Caja o si en ella 
desarrollan la actividad por la que el efecto se gire. 

Disposición transitoria 

Las normas de este Real Decreto se aplicarán de forma 
gradual adaptando su ritmo, en todo caso, a las altera
ciones del coeficiente de inversión obligatoria en valores 
de las Cajas de Ahorro. 

Disposición final 

Se autoriza al Ministerio de Economía para dictar las 
normas necesarias para la aplicación de este Real Decreto 
y para exigir, cuando proceda, que la emisión de valores 
aptos para la materialización de la inversión obligatoria 
de las Cajas de Ahorro se efectúe con expresión de su 
destino regional concreto, 
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ORDEN 29 ABRIL 1978 (M.° ECONOMÍA). CAJAS DE AHORRO. 
PRÉSTAMOS DB REGULACIÓN ESPECIAL PARA FINANCIACIÓN A LA 
EXPORTACIÓN. 

1.° Las Cajas de Ahorros habrán de mantener dentro 
del Coeficiente de Préstamos de Regulación Especial, esta
blecido en el Decreto 715/1964, de 6 de marzo (R. 754 y 
N. Dice. 3921), un porcentaje mínimo del 1% de sus re
cursos ajenos computables en créditos y efectos represen* 
tativos de la financiación a la exportación. 

2.° El porcentaje mínimo a que se refiere el núm, 1.° 
de esta Orden habrá de ser alcanzado por las Cajas de 
Ahorro en seis meses, a partir de 1 de mayo de 1978, me
diante un incremento porcentual trimestral igual. 

3.° Las Cajas de Ahorro podrán incluir en el coeficiente 
establecido los créditos concedidos para la financiación de 
la exportación en sus diversas modalidades. Las condiciones 
de los créditos serán las generales que se establecen en 
las disposiciones que regulan las actividades anteriores 
para la Banca privada y el Banco Exterior de España. 

4.° La presente Orden entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

ORDEN 7 FEBRERO 1979 (M.° ECONOMÍA). CAJAS DE AHORRO. 
PROCEDIMIENTO DE FUSIÓN. 

1.° 1. La fusión de Cajas de Ahorro deberá adoptarse 
por acuerdo de las Asambleas generales de las respectivas 
Entidades, por mayoría simple de votos de los concurren
tes, requiriéndose, en todo caso, la asistencia de la mayoría 
de los miembros. 

2. En todo caso, los Estatutos y Reglamentos de la En
tidad que se constituya por fusión de otras deberán ser 
aprobados por el Ministerio de Economía, quien podrá 
ordenar la modificación de los preceptos que no se ajusten 
a las normas o principios del Real Decreto 2290/1977, de 
27 de agosto (R. 1966). 

2.° 1. En el caso de fusión de Cajas de Ahorro con 
creación de una nueva Entidad y disolución de las Enti
dades fusionadas, se realizará inexcusablemente la elección 
de órganos de gobierno en el plazo de dos años, a partir 
de la aprobación de los Estatutos y Reglamentos por el 
Ministerio de Economía. 

2, Durante el plazo provisional y transitorio a que se 
refiere el número anterior, los órganos de gobierno de la 
Entidad creada por fusión serán los siguientes: 
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a) La Asamblea general estará constituida por los Con
sejeros generales representantes de cada Caja disuelta de 
acuerdo con los pactos que libremente se hayan acordado 
entre las partes, sin perjuicio del mantenimiento de las 
limitaciones que para el número total y de representación 
de grupos de la Asamblea general establece el artículo 2.° 
del Real Decreto 2290/1977, de 27 de agosto (citado). 

b) El Consejo de Administración estará constituido por 
los Consejeros de Administración de cada Caja fusionada 
que hayan sido elegidos por las Asambleas generales res
pectivas para participar en la gestión y dirección de la 
nueva Entidad, en el número que libremente hayan pac
tado las partes. 

En todo caso, se respetarán las normas generales esta
blecidas en los apartados a), b) y c) del artículo 10 del 
Real Decreto 2290/1977. 

c) La Comisión de Control y de Obras Sociales estarán 
constituidas por los miembros que las Asambleas generales 
de las Cajas fusionadas designen de entre los que actual
mente las constituyen, en las proporciones que libremente 
hayan establecido las partes. 

De igual forma, se respetarán los requisitos de parti
cipación a que hacen referencia los artículos 13 y 15 del 
Real Decreto 2290/1977. 

d) Sin perjuicio de lo establecido en los apartados an
teriores, se procurará que en la Asamblea general, el Con
sejo de Administración, las Comisiones de Control y de 
Obras Sociales, la participación por miembros de cada 
Entidad fusionada se aproxime a las relaciones entre sus 
recursos totales. 

En todo caso existirá en cada uno de los citados órga
nos algún miembro de cada Entidad fusionada. 

3.° 1. En el caso de fusiones por absorción, la elección 
de los nuevos órganos de gobierno se efectuará improrro
gablemente en la fecha que, según la aplicación del Real 
Decreto 2290/1977, deberá constituirse la primera Asam
blea general de la Entidad absorbente. 

2. Durante el período provisional y transitorio de eje
cución de la fusión, que media desde la aprobación de 
los nuevos Estatutos y Reglamentos por el Ministerio de 
Economía hasta la iniciación del referido proceso electoral, 
los órganos de gobierno de la Entidad absorbente serán 
los siguientes: 

1. a) Se mantienen los órganos de gobierno de la En
tidad absorbente. 

b) La Asamblea general de la Caja o Cajas absorbidas 
designarán de entre sus miembros un número de Conse-
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jeros generales que, como órgano de representación de 
aquélla, concurrirán a las sesiones de la Asamblea general 
de la Entidad absorbente con voz y voto. 

El número de Consejeros generales que constituirán el 
referido órgano de representación se establecerá libremen
te, según los pactos entre las partes, sin que en ningún 
caso pueda sobrepasar el porcentaje del 20% para cada 
Caja respecto a los miembros de la Asamblea general de 
la Entidad absorbente. 

c) La Asamblea general de la Caja o Cajas absorbidas 
designarán de entre los miembros de sus respectivos Con
sejos de Administración los Consejeros que, como órgano 
de representación de aquél, concurrirán a las reuniones 
del Consejo de Administración de la Entidad absorbente 
con voz y voto. 

El número de miembros que constituirán el órgano de 
representación se establecerá libremente según los pactos^ 
entre las partes, sin que en ningún momento puedan sobre
pasar el límite señalado en el apartado b) anterior. 

d) La Asamblea general de la Caja o Cajas absorbidas 
designarán de entre los miembros que componen las Comi
siones de Control y de Obras Sociales uno que, como repre
sentante de aquellos órganos, concurrirá a las sesiones de 
los correspondientes de la Entidad absorbente con voz y 
Voto. 

2. En las designaciones de miembros para los órganos 
de representación arriba expuestos se designarán también 
los miembros suplentes necesarios para proveer los ceses 
de cualquier titular de aquéllos durante el período transi
torio de la fusión. 

4.° La presente Orden entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo 
en los supuestos de fusiones o absorciones en que resulten 
afectadas Cajas fundadas por el Estado o por las Corpora
ciones Locales, en cuyo caso no entrará en vigor hasta 
transcurridos dos meses desde dicha publicación. 

•. i 

\ 

ORDEN 27 ABRIL 1979 (M.° ECONOMÍA). BANCOS PRIVADOS, 
EXTERIOR DE ESPAÑA Y CAJAS DE AHORRO. CONS
TITUCIÓN DE DEPÓSITOS OBLIGATORIOS REMUNERADOS EN EL 
BANCO DE ESPAÑA. 

1.° Los Bancos privados operantes en España, incluido 
el Banco Exterior de España, y las Cajas de Ahorro, debe
rán constituir en el Banco de España depósitos obligato
rios en efectivo, equivalentes al 1 % de sus pasivos com-
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putables a efectos del coeficiente de Caja, adicionalmente 
a los depósitos de la misma naturaleza que se han consti
tuido ya por disposición del Banco de España, en uso de 
las facultades que le fueron delegadas por este Ministerio 
con fecha 20 de diciembre de 1978. Estos depósitos no 
serán computables en el coeficiente de caja y se remune
rarán al tipo de interés básico vigente a cada momento. 

2.° Se faculta al Banco de España para establecer la 
forma de cumplimiento del depósito obligatorio. 

3.° La presente Orden entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

ORDEN 27 ABRIL 1977 (M.° ECONOMÍA). CAJAS DE AHORRO. 
COEFICIENTE DE INVERSIÓN. 

1.° El porcentaje de inversión en fondos públicos y 
otros valores computables que las Cajas de Ahorro están 
obligadas a mantener con carácter mínimo, a que se re
fiere el núm. 6.°, 1, de la Orden de 23 de julio de 1977 
(R. 1692), se reducirá, a partir de mayo de 1979, inclusive, 
en 0,10 puntos mensuales, en vez de la reducción de 0,25 
puntos mensuales fijada en el núm. 7.° de dicha Orden. 

2.° El porcentaje de inversión en préstamos de regula
ción especial que las Cajas de Ahorro están obligadas a 
mantener con carácter de mínimo, a que se refiere el núm. 
6.°, 2, de la referida Orden, se reducirá, a partir de mayo 
de 1979, inclusive, en 0,10 puntos mensuales, en vez de la 
reducción de 0,25 puntos mensuales fijada en el núm. 8.° 
de dicha Orden. 

3.° La presente Orden entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

ORDEN 19 JUNIO 1979 (M.° ECONOMÍA). CAJAS DE AHORRO. 
NORMAS PARA LA OBRA BENÉFICO-SOCIAL. 

Artículo 1.° La totalidad de los excedentes líquidos, de
ducidas las reservas, que las Cajas de Ahorro han de des
tinar a la realización de las obras benéfico-sociales se in
vertirán en obras propias o en colaboración, que se orien
ten a la sanidad pública, la investigación, enseñanza y 
cultura o a servicios de asistencia social cuyos beneficios 
se extiendan especialmente al ámbito de actuación de la 
Caja. 

Art. 2.° Tienen la consideración de obras benéfico-so
ciales propias aquéllas en que la inversión, sostenimiento 
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anual y administración sean a cargo de la Caja de Ahorros 
exclusivamente. 

Art. 3.° Se consideran obras en colaboración las reali
zadas con otras Instituciones o personas físicas o jurídicas, 
mediante la aportación de bienes o servicios para el desa
rrollo de la obra en común o mediante la realización por la 
Caja de inversiones reales, necesarias para la puesta en 
marcha de la obra. En este último caso, tales inversiones 
revertirán a la Caja al finalizarse la misma por cualquier 
motivo, destinándose dichos bienes o el producto íntegro 
de su enajenación a nuevas obras benéf ico-sociales. 

Las obras en colaboración que se proyecten no tendrán 
otras limitaciones que las de cumplir los fines antes indi
cados y las que se deriven de las necesidades de sosteni
miento de las obras benéf ico-sociales propias ya acome
tidas. 

Art. 4.° Anualmente, las Cajas de Ahorro formularán 
un presupuesto de obras benéf ico-sociales con la siguiente 
separación: 

a) Detalle de las obras benéfico-soeiales propias y en 
colaboración que la Caja de Ahorros tenga establecidas, 
debidamente autorizadas, con las correspondientes dota
ciones para su sostenimiento. 

b) Detalle de las obras nuevas que se propongan rea
lizar, con especificación de su finalidad, importe de la in
versión y del gasto anual de mantenimiento, que se some
ten a la aprobación de la Asamblea General. 

Art. 5.° La propuesta de distribución de excedentes de 
cada ejercicio y el presupuesto de obra benéfico-social, a 
que hace referencia el artículo anterior, una vez aprobados 
por la Asamblea General, se remitirán a través del Banco 
de España a este Ministerio, en el primer semestre de 
cada año, para su autorización. La falta del cumplimiento 
de este requisito en el plazo previsto se considerará infrac
ción sancionáble. 

Art. 6.° Cada obra nueva habrá de tramitarse a pro
puesta de la Comisión de Obras Sociales y ser aprobada 
por la Asamblea General antes de solicitarse la autorización 
del Ministerio. 

No obstante, la Asamblea General podrá autorizar a la 
Comisión de Obras Sociales para que, en la ejecución del 
presupuesto, pueda redistribuir partidas con motivo de 
cambios en las previsiones de valoración de los gastos 
de mantenimiento de las obras sociales, señalándole los 
límites a que debe ajustarse en tal actividad. 

Art, 7.° En el caso excepcional y transitorio de mante
ner partidas sin adscripción a obra propia o en colabora-
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ción, destinadas a atender las ayudas a obras benéficas 
ajenas que se venían prestando, deberán especificarse en 
el presupuesto de obra benéfico-social y se solicitará auto
rización de este Ministerio, concretándose el destino, im
porte o previsión de cada una de ellas, las cuales deberán 
reducirse paulatinamente hasta su extinción o, en todo 
caso, integrarse en las obras en colaboración con los requi
sitos exigidos para éstas. 

Art. 8.° Si, por causas justificadas, las Cajas de Aho
rro no pudieran realizar determinadas obras nuevas que 
tuvieran proyectadas e incluso autorizadas por el Minis
terio y estimasen conveniente sustituirlas por otras, o si 
por cualquier motivo se modificase su valoración o se 
plantease la realización de obras nuevas no incluidas en el 
presupuesto de obra benéfico-social aprobado por la Asam
blea, la autorización del Ministerio se hará con carácter 
provisional y condicionada a que, posteriormente, sean apro
badas por la Asamblea General de la Caja de Ahorros. 

El importe de las partidas que representen el conjunto 
de estas variaciones no podrá exceder, en ningún caso, del 
10% del presupuesto destinado a la obra social propia de 
la Caja de Ahorros en el ejercicio de que se trate. 

Art. 9.° En toda la obra nueva, al solicitar la autoriza
ción del Ministerio, se acompañará certificación de que 
en la aprobación por la Asamblea General se ha tenido 
en cuenta: 

a) Finalidad de la obra y circunstancias que aconsejan 
su realización. 

b) Importe de la inversión necesaria para su instala
ción. 

c) Gasto anual de mantenimiento. 
d) Existencia de fondos suficientes para atender a la 

creación y sostenimiento de la obra nueva, una vez hechas 
las previsiones necesarias para el sostenimiento de las ya 
existentes. 

Cuando se trate de una obra en colaboración, se apor
tará además el proyecto de convenio entre las partes, en 
el que constará la aportación de la Caja de Ahorros y su 
representación de los Órganos de gobierno de la obra en 
colaboración, que habrá de ser proporcional a su partici
pación económica en la misma como mínimo. 

Art. 10.° La gestión y administración de las obras bené-
fico-sociales podrá realizarse a través de Fundaciones o 
Patronatos creados por las Cajas de Ahorro, solas o en 
asociación con Entidades colaboradoras. Sus Estatutos, ade
más de los requisitos que exija la legislación general, re
querirán autorización del Ministerio de Economía. 
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Art. 1L° Las Cajas de Ahorro, independientemente de 
lo dispuesto en el artículo 1.° de esta Orden, podrán acu
mular parte de los excedentes de varios ejercicios en el 
caso de que los obtenidos en cada uno no les permita la 
completa realización de los fines previstos, sin que dicha 
acumulación pueda superar, en cada ejercicio, el 50% de 
lo destinado en él a obra benéfico-social, salvo autoriza
ción expresa de este Ministerio a propuesta del Banco 
de España. 

Art. 12.° Queda derogada la Orden ministerial de 26 de 
octubre de 1948 (R. 1326 y N. Dice. 3914). 

Disposición final 

La presente Orden entrará en vigor en el mismo día de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINÁNCES. DECRET 145/ 
1980, DE 25 D'AGOST, SOBRE LA DEPENDENCIA ORGÁNICA I FUN
CIONAL DE LES CAIXES D'ESTALVIS. 

• r 

r 

L'article 12 de TEstatut d'Autonomia atorga competen
cia exclusiva a la Generalitat sobre les Caixes d'Estalvis, 
d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat económica 
general i la política monetaria de TEstat, en els termes 
d'alló que disposen els articles 38, 131 i els números 11 i 
13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. 

Per altra banda, l'article 10 concedeix a la Generalitat, 
en el marc de la legislado básica de TEstat i, si s'escau, 
en els termes que aquella legisiació estableixi, el desenvo
lupament legisíatiu i Texecució en l'ordenació del crédit. 

L'ordenació general del crédit a Catalunya requereix 
l'análisi aprofundida amb la participació deis interessats 
per tal d'arribar a una normativa de fons mes permanent. 
Pero el desenvolupament autonomic de Catalunya fa ne-
cessari que, sense dilacions, la dependencia orgánica i fun
cional de les Caixes d'Estalvi passi a la competencia de 
la Generalitat, sense perjudici de les competéncies que, per 
raons de política monetaria de TEstat, corresponguin al 
Banc d'Espanya, ni de les mesures definitives que oportu-
náment es puguin proposar al Parlament de Catalunya per 
a una regulació definitiva d'aquesta materia. 

Per tant, i en el marc de les actuáis liéis i disposicions 
de TEstat, tal com contempla la disposició transitoria se-
gona de TEstatut, 
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A proposta del Conseller d'Economia i Finances i d'a-
cord amb el Consell Executiu, 

Decreto: 

Article primer. — Será necessária l'autorització de la 
Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, previ informe del Banc d'Espanya: 

1. Per a la creació de noves Caixes d'Estalvis a Ca
talunya. 

2. Per la fusió d'entitats ja existents en el territori de 
Catalunya. 

Article segon. — La Conselleria d'Economia i Finances 
de la Generalitat portará el control de l'acompliment de 
les normes d'expansió de les Caixes d'Estalvis, i haurá 
d'aprovar els projectes corresponents. 

Article tercer. — Les Caixes d'Estalvis amb domicili so
cial a Catalunya, o que desenvolupin a Catalunya la major 
part de les seves activitats socials, publicaran la convoca
toria d'Assemblea general, ordinaria i extraordinaria, en 
el Diari Oficial de la Generalitat i els periódics de major 
circulado del lloc on radiqui llur seu social, en els termes 
previstos en l'article 5é. del Reial Decret 2290/1977, de 27 
d'agost. 

Article quart. — A partir de l'entrada en vigor del pre-
sent Decret, les relacions que el Reial Decret 2290/1977, en 
els seus articles 10, 14, 17, 18 i 22, Disposició transitoria 1/ 
i Disposicions fináis 2/ i 3.a, estableix entre les Caixes d'Es
talvis i el Ministerio de Economía, s'establiran, per part 
de les Caixes d'Estalvis, amb domicili social a Catalunya 
o que desenvolupin a Catalunya la major part de les seves 
activitats socials, amb la Conselleria d'Economia i finances 
de la Generalitat. 

Article cinqué. — 1. La Conselleria d'Economia i Fi
nances vetllará per 1'acompliment, per part de les Caixes 
d'Estalvis amb domicili social a Catalunya o que desenvo
lupin a Catalunya la major part de les seves activitats so
cials, de les disposicions sobre Regionalització d'Inversions 
contingudes en el Reial Decret 2291/1977, de 27 d'agost. 

2. La Conselleria d'Economia i Finances determinará 
l'aptitud deis actius per a les inversions obligatóries de les 
Caixes d'Estalvis amb domicili social a Catalunya o que 
desenvolupin a Catalunya la major part de les seves acti
vitats socials, sens prejudici del subcoeñcient destinat en 
cada moment a Cédules per a Inversions. 

3. Dins les limitacions objectives establertes o que pu-
guin establir-se en el futur, la Conselleria d'Economia i 
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Finances podrá aütoritzar o denegar Tautorització per a 
les inversions en: grans crédits, participacions, i opera-
cions en qué intervinguin, o hi tinguin la firma compro
mesa, alts carrees de les Caixes o persones físiques o jurí-
diques a ells vinculades. 

Article sisé. — La Conselleria d'Economia i Finances 
portará la coordinació i donará l'aprovació ais prójectes 
de nova obra social que presentía les Caixes d'Estalvis ca
talanes, respectant les normes técniques sobre reserves, 
que podrá modificar, previ informe del Banc d'Espanya. 

Article seté. — Sens prejudici del dret d'inspecció que 
per raons de política monetaria i del régim actual de ga-
ranties correspon al Banc d'Espanya, la Conselleria d'Eco
nomia i Finances portará el control de gestió, dins l'ámbit 
de la legislado vigent, de les Caixes d'Estalvis amb domicüi 
social a Catalunya o que desenvolupin a Catalunya la major 
part de les seves activitats socials. 

Article vuité. — La Conselleria d'Economia i Finances 
haurá de donar l'aprovació ais prójectes i pressupostos de 
publicitat que vulguin dur a terme les Caixes d'Estalvis 
amb domicili social a Catalunya o que desenvolupin a Ca
talunya la major part de les seves activitats socials. 

Disposicions fináis 

Primera. — La Conselleria d'Economia i Finances queda 
autoritzada a prendre les mesures i dictar les disposicions 
adients per al desenvolupament del present Decret. 

Segona. — El present Decret entrará en vigor a partir 
de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat. 

Barcelona, 25 d'agost de 1970. — Jordi Pujol, President 
de la Generalitat de Catalunya; Ramón Trias i Fargas, Con-
seller d'Economia i Finances. 

O R D E N DE 17 DE ENERO DE 1981 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y COMERCIO SOBRE LIBERALIZACIÓN DE TIPOS DE INTERÉS Y 
DI VIDEND O S B ANC ARI OS, Y FINANCIACIÓN A LARG O PLAZ O. 
(«B.O.E.» 19 DE ENERO 1981). 

I. Operaciones activas 

1.° 1. Los tipos de interés de las operaciones activas, 
cualquiera que sea su plazo y modalidad, de los Bancos, 
Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito (en adelante, 
entidades de depósito) serán los que libremente se pacten 
con la clientela en los respectivos contratos, sin otras con-
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cepciones que las que se establecen en los párrafos siguien
tes. 

2. Las percepciones por tipo de interés y comisiones 
de las inversiones crediticias conmutables en los coefi
cientes de inversión de la banca privada, y de préstamos 
de regulación especial de las Cajas de Ahorro y de las 
Cooperativas de Crédito, excluidas las operaciones que se 
mencionen en los párrafos 3 y 4 siguientes, no podrán 
exceder del 12 por 100 anual. 

3. Las percepciones por tipo de interés y comisiones 
de las operaciones de crédito a la exportación computa-
bles en los coeficientes mencionados en el párrafo prece
dente, o efectuadas por el Banco Exterior de España con 
fondos suministrados para este fin, serán las establecidas 
en la Orden de 13 de junio de 1980, excepto las correspon
dientes a créditos para capital circulante de las empresas 
exportadoras regulados por el Decreto 2525/1974, de 9 de 
agosto, y Órdenes ministeriales de 13 de marzo de 1975 
y 5 de diciembre de 1979, cuyo máximo se fija en el 10 
por 100 anual. 

4. Las percepciones por tipo de interés y comisiones 
de las operaciones de préstamos para financiar la cons
trucción y adquisición de viviendas de protección oficial 
serán las establecidas en la Orden ministerial de 13 de 
noviembre de 1980. 

5. Las percepciones por tipo de interés y comisiones 
de los préstamos o créditos concertados en operaciones 
de ahorro vinculado no podrán exceder de los siguientes 
límites: 

— Ahorro vivienda y ahorro pesquero, 10 por 100 anual. 
— Ahorro bursátil, 10 por 100 anual. 
— Ahorro del emigrante, 12 por 100 anual. 
6. La libertad de tipos establecida en el párrafo 1 y los 

tipos máximos de los párrafos 2, 3, 4 y 5 anteriores serán 
de aplicación a las operaciones que se formalicen o re
nueven a partir de la fecha de su entrada en vigor, según 
el número decimosexto de la presente Orden, salvo que 
las renovaciones estuviesen pactadas entre las partes con 
anterioridad. 

2.° Las entidades de depósito anunciarán los tipos de 
interés preferenciales que apliquen en cada momento a las 
operaciones de descuento, préstamo o crédito a tres meses, 
un año y tres años, y el que carguen en los descubiertos 
en cuenta corriente y excedidos en cuenta de crédito. 

3.° En los préstamos o créditos a tipo de interés varia
ble que concierten las entidades de depósito deberá pac
tarse un tipo de interés de referencia y establecerse cláu-
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guías de rescisión de las operaciones en función de la al
teración de los tipos y condiciones de los mercados qué 
permitan a cualquiera de ías partes una ordenada gestión 
financiera. 

4.° Los descubiertos en cuenta corriente o excedidos en 
cuenta de crédito se considerarán operaciones de crédito 
a todos los efectos, subsistiendo, por tanto, la obligación 
de declararlos a la Central de Información de Riesgos del 
Banco de España. 

II. Operaciones pasivas 

5.a 1. Los tipos de interés de las operaciones pasivas, 
cualquiera que sea su modalidad y plazo, de las entidades 
de depósito con otras entidades de depósito, sociedades y 
fondos de inversión mobiliaria, entidades de seguros, enti
dades de financiación, sociedades mediadoras en el mer
cado de dinero registradas en el Banco de España y Cor
poraciones Locales, serán los que libremente se pacten en
tre las partes. 

2. Asimismo, serán libremente pactados los tipos de las 
imposiciones a plazo fijo de seis meses o más y cuantía 
igual o superior a un millón de pesetas, los de las impo
siciones a plazo fijo de un año o más, cualquiera que sea 
su importe, y los de los pasivos en moneda extranjera de 
cualquier modalidad o plazo. 

3. Los tipos de las restantes operaciones pasivas en 
pesetas, exceptuadas las cuentas extranjeras en pesetas, 
no podrán exceder de los siguientes límites: 

— Cuentas corrientes a la vista, 1 por 100 anual. 
— Imposiciones de ahorro ordinario, 3,75 por 100 anual. 
— Imposiciones a plazo inferior a seis meses, 6,5 por 

100 anual. 
— Imposiciones a plazo igual o superior a seis meses 

e inferior a un año, 7,5 por 100 anual. 
— Cuentas de ahorro vivienda y ahorro pesquero, 9 por 

100 anual. 
— Cuentas de ahorro bursátil, 8 por 100 anual. 
— Cuentas de ahorro del emigrante, 10 por 100 anual. 
Los tipos máximos establecidos en este párrafo no po

drán sobrepasarse mediante retribuciones en especie. 
6.° 1. Toda imposición a plazo, cualquiera que sea su 

denominación, tendrá, desde su iniciación o desde su pró
rroga por renovación tácita o expresa, un plazo fijo de 
vencimiento, que no podrá ser variado durante su vigen-
cia, salvo lo dispuesto en ios párrafos 2 y 3 del presente 
número. El resguardo de la imposición contendrá cláusu-
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las en las que expresamente se consigne que el depósito 
no podrá ser devuelto antes de su vencimiento y el régi
men de prórrogas. También se consignarán estas circuns
tancias en las libretas de cuentas a fecha, con expresión 
del vencimiento de cada una de las imposiciones individua
lizadas, y la fecha de su cancelación. 

2. Los préstamos o anticipos con garantía de imposi
ciones a plazo que puedan conceder las entidades de depó
sito devengarán un tipo de interés superior, al menos en 
4 puntos, al de la imposición que los garantiza. 

3. En las cancelaciones anticipadas de imposiciones a 
plazo fijo, una vez liquidados los intereses pactados hasta 
la fecha de dicha cancelación anticipada, se deducirá del 
principal del depósito al menos un 4 por 100 anual por el 
período que medie entre la fecha de la cancelación y el 
vencimiento pactado para el depósito, sin que esta deduc
ción pueda exceder del importe de los intereses devenga
dos desde el inicio de la operación. 

Si, como consecuencia de la cancelación anticipada, la 
imposición pasara a estar comprendida, por razón de plazp 
o cuantía, entre las operaciones contenidas en el apartado 
3 del número quinto de esta Orden, la retribución neta 
máxima que podrá percibirse será la que corresponda se
gún lo establecido en dicho apartado. 

7.° 1. £1 número cuarto de la Orden de 24 de abril 
de 1969 sobre emisión y transmisión de resguardos de las 
imposiciones a plazo queda redactado como sigue: 

«Cuarto. Las imposiciones a plazo fijo y los resguar
dos de las mismas a que se refiere esta disposición tendrán 
una duración mínima de seis meses. 

»Ei valor nominal de. los certificados será un múltiplo 
entero de un millón de pesetas, no pudiendo crearse certi
ficados por valor inferior a esa cantidad. 

»Las entidades emisoras anotarán estas emisiones de 
resguardos, por separado, en libros especialmente llevados 
al efecto. 

»Los certificados que amparen tales depósitos estarán 
numerados correlativamente por cada entidad emisora, se 
extenderán en libros talonarios y se ajustarán al modelo 
oficial que como anexo se publica con esta Orden.» 

2. Los intereses de las imposiciones a plazo fijo se 
liquidarán por períodos vencidos. Queda suprimido el pri
mer modelo anexo de la citada Orden en el párrafo prece
dente. 

3. Los resguardos expedidos según lo dispuesto en la 
Orden citada que no se ajusten a lo dispuesto en este nú-

274 



mero existentes a la fecha de publicación de la presente 
serán cancelados a su vencimiento sin ulterior renovación. 

III. Comisiones 
• r 

a i 

8.° 1. Las únicas comisiones a aplicar en las opera
ciones de crédito en pesetas en sus diversas modalidades, 
así como las comisiones de cobranza de efectos, serán las 
siguientes, que tendrán carácter de máximas: 

A) Comisiones de cobranza de efectos: 
a) Las comisiones a percibir del cliente serán las si

guientes : 
— Efectos domiciliados, 0,40 por 100. 
— Efectos no domiciliados, 0,70 por 100. 
Cuando el importe de la comisión resultante sea infe

rior a 250 pesetas, las Entidades podrán cargar hasta esa 
cantidad por efecto. Las comisiones de cobranza se calcu
larán sobre el nominal del efecto, comprenderán gastos de 
correo, y se percibirán por una sola vez por operación, 
cualquiera que sea la duración de la misma. 

En las incidencias diversas de cartera se podrá percibir 
una comisión de 100 pesetas por efecto. Sé considera inci
dencia, en este contexto, toda modificación efectuada so
bre el estado y datos del efecto al entrar eñ la cartera 
para negociación o gestión de cobro ordenada por el ce-
dente. 

Las precedentes comisiones no comprenden las de de
volución de efectos comerciales, impagados o reclamados, 
que serán libres. 

b) Cesión de comisiones entre Entidades de depósito: 
En la cesión de efectos para su cobro entre Entidades 

de crédito y depósito la comisión de cobranza se repartirá 
por mitad entre la Entidad cedente y la cesionaria. 

B) Comisiones de apertura de préstamos, cuentas de 
crédito y anticipos sobre efectos: 0,5 por 100 sobré el im
porte de la operación, o el límite del crédito concedido, 
a cobrar una sola vez. 

C) Comisiones de disponibilidad en cuenta de crédito: 
0,15 por 100 trimestral sobre el saldo medio no dispuesto 
de los límites. Esta comisión será aplicable a aquellas ope
raciones en que la disposición de los fondos sea faculta
tiva del cliente. 

2. Las comisiones sobre efectos, créditos o préstamos 
en moneda extranjera serán libres. Serán asimismo libres 
las comisiones a aplicar por avales y otras garantías y por 
servicios no relacionados con operaciones activas. 

3. Las Entidades de depósito establecerán su tarifa de 
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comisiones, condiciones y gastos repercutibles por opera
ciones o servicios comprendidos en el párrafo 2 de este 
número. Estas tarifas se redactarán de forma clara, con
creta y fácilmente comprensible para la clientela, tendrán 
carácter público, se remitirán al Banco de España con las 
actualizaciones o modificaciones que se produzcan en su 
caso y estarán a disposición de los clientes, no pudiendo 
cargarse tipos superiores a los contenidos en ellas, aplicar
se condiciones más gravosas ni repercutir gastos no pre
vistos. 

IV. Financiación a largo plazo de la Banca y coeficientes 
de inversión obligatoria de la Banca y Cajas de Ahorros 

9.° 1. Los Bancos privados operantes en España, ex
cluido el Banco Exterior de España, deberán constituir en 
el Banco de España, al amparo del Decreto-ley 22/1960, de 
15 de diciembre, un depósito obligatorio equivalente al 7 
por 100 de sus pasivos computables a efectos del coefi
ciente legal de Caja, más un 10 por 100 de los bonos de 
Caja y obligaciones en circulación. Este depósito tendrá 
el carácter de indisponible, no será computable en el coe
ficiente de Caja, y no será remunerado. 

2. Podrá liberarse el depósito en efectivo a que se re
fiere el párrafo precedente mediante las siguientes opera-
cions: 

a) Concesión de créditos a la clientela, con plazo medio 
no inferior a tres años. 

b) Adquisición de obligaciones emitidas por Sociedades 
y Entidades españolas no financieras. 

3. Los créditos o valores que se afecten a estos fines 
no serán computables en el coeficiente legal de inversión, 
ni podrán estar pignorados, redescontados o sujetos a res
ponder de otras obligaciones. 

4. El tipo de interés de los créditos comprendidos en 
el párrafo 2, letra a), de este número se establecerá entre 
los límites inferior y superior que al menos trimestral
mente anunciarán los Bancos a esos efectos. 

5. El nivel establecido en el párrafo 1 de este número 
se alcanzará como sigue: 

a) Al término del mes en que entra en vigor la presente 
Orden, los Bancos mantendrán un porcentaje de activos 
sobre pasivos computables igual al que el mes precedente 
supusieron sus depósitos obligatorios o inversiones a me
dio y largo plazo efectuados según lo dispuesto en la 
Orden de 27 de abril de 1979, prorrogada por la de 13 de 
abril de 1980. 
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b) En los meses siguientes, dicho porcentaje se incre
mentará en un 0,13 por 100 mensual de los pasivos conmu
tables hasta alcanzar el nivel establecido. 

10.° A partir de enero de 1981, inclusive, el coeficiente 
de inversión que los Bancos comerciales y mixtos están 
obligados a mantener con carácter de mínimo, a que se 
refiere el número primero de la Orden de 10 de marzo de 
1976, se reducirá a razón de 0,10 puntos mensuales, en vez 
de la reducción de 0,10 puntos cada dos meses, fijada en 
el número primero de la Orden de 21 de agosto de 1979, 
hasta alcanzar el valor establecido en el número quinto 
de la Orden de 23 de julio de 1977. 

11.° A partir de enero de 1981, inclusive, los porcentajes 
de inversión en fondos públicos y otros valores computa-
bles, y en préstamos de regulación especial que con carác
ter de mínimos están obligadas a mantener las Cajas de 
Ahorro conforme a lo dispuesto en el Decreto 715/1964, de 
26 de marzo, se reducirán a razón de 0,25 puntos mensua
les, respectivamente, en vez de la reducción de 0,10 puntos 
mensuales fijada en el número primero de la Orden de 
27 de abril de 1979, hasta alcanzar los valores establecidos 
en los números séptimo y décimo de la Orden de 23 de 
julio de 1977. 

V. Emisión de bonos y obligaciones 

12.° La autorización para la emisión de bonos de Caja 
de Bancos industriales establecida en el párrafo segundo 
del artículo 4 del Decreto-ley 53/1962, de 29 de noviembre, 
se considerará otorgada con la aprobación del folleto de 
emisión, regulado por el Real Decreto 1851/1978, de 10 de 
julio, y Orden de 27 de noviembre de 1978, que lo desa
rrolla. 

VI. Distribución de dividendos 
r 

13.° 1. Los Bancos podrán distribuir libremente sus 
beneficios ordinarios anuales obtenidos en los ejercicios 
1981 y sucesivos, siempre que hayan seguido una política 
de amortizaciones, saneamiento y constitución de reservas 
y previsiones, y mantengan un nivel de recursos propios 
efectivos, suficientes para garantizar la seguridad de la 
entidad, según datos contables ajustados a principios de 
universal aceptación. 

2. Las distribuciones de los beneficios obtenidos en los 
ejercicios 1981 y 1982 se someterán a previa autorización 
del BancQ de España. En los sucesivos, se estará a lo dis-
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puesto en el Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio, artículo 17, 
párrafo b). 

3. Lo dispuesto en los párrafos precedentes se entiende 
de aplicación a las cesiones de resultados de las sucursales 
en España de Bancos extranjeros a sus casas centrales, sin 
perjuicio de las preceptivas autorizaciones requeridas para 
su transferencia. 

4. A partir del año 1981, el anuncio y pago de los divi
dendos correspondientes a dicho ejercicio y siguientes no 
podrá realizarse hasta que hayan sido aprobados por la 
Junta general de accionistas. Sin embargo, si el Consejo 
de Administración, bajo su responsabilidad, decidiera el 
pago de uno o dos dividendos a cuenta, éstos no podrán 
anunciarse ni pagarse antes que el Banco de España haya 
tenido conocimiento de los resultados del período a que 
se refieran los mismos y no podrán exceder de la mitad 
de los beneficios ordinarios del período correspondiente, 
una vez deducidas las pertinentes provisiones para amor
tizaciones, saneamientos, impuesto de Sociedades y dota
ción de las reservas obligatorias y sin perjuicio de lo dis
puesto en el párrafo 2 del presente número. 

VII. Delegaciones 

14.° Se faculta al Banco de España para dictar las nor
mas precisas para el desarrollo y ejecución de la presente 
Orden, y en particular para: 

a) Determinar la forma en que se publicarán los tipos 
preferenciales mencionados en el número segundo e infe
riores y superiores mencionados en el número noveno, pá
rrafo 4. 

b) Establecer los criterios a que se someterán los con
tratos de préstamos y créditos a tipo variable dentro de 
lo dispuesto en el número tercero. 

c) Establecer los sistemas de liquidación y valoración 
de intereses, y las condiciones de domiciliación de los efec
tos de comercio. 

d) Examinar las tarifas por servicios y requerir su 
modificación cuando no se cumplan los requisitos de clari
dad, concreción y comprensibilidad establecidas en el nú
mero octavo, párrafo 3, dándose aquéllas por válidas si el 
Banco de España no formulase objeción en el plazo de 
quince días. 

e) Modificar anualmente el importe mínimo por efecto 
de la comisión de cobranza, y el de la de incidencias de 
cartera. 

f) Desarrollar lo dispuesto en el número decimotercero 



y verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en su párrafo primero. 

VIII. Derogaciones 

15.° Quedan derogados: El Decreto de 31 de diciembre 
de 1941, sobre reparto de dividendos bancarios, que será 
de aplicación, no obstante, a la distribución de los resul
tados del ejercicio 1980; los párrafos tercero y cuarto del 
número 4 de la Orden de 21 de mayo de 1963, sobre Ban
cos industriales y de negocios; el número quinto de la 
Orden de 14 de octubre de 1969, sobre normas de actua
ción bancaria; la Orden de 29 de febrero de 1972, sobre 
tarifas y condiciones, y las órdenes de 4 de marzo de 1974 
y 17 de junio de 1975, que la modifican; los números pri
mero y quinto de la Orden de 23 de julio de 1977, sobre 
liberalización de tipos de interés y coeficientes de inver
sión del sistema financiero; la Orden de 27 de abril de 
1979, sobre financiación a medio y largo plazo de la banca 
privada, y la de 18 de abril de 1980, que la prorroga; la 
Orden de 27 de abril de 1979, sobre coeficiente de inver
sión de las Cajas de Ahorro; la Orden de 21 de agosto 
de 1979, sobre coeficientes de inversión de la banca pri
vada, y cuantas normas o disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a la presente. 

IX. Transitorias 

16.° Los tipos de interés activos y las comisiones esta
blecidos respectivamente en el número primero y en los pá
rrafos 1 y 2 del número octavo entrarán en vigor el 1 de 
marzo de 1981, siendo de aplicación hasta entonces los tipos 
actualmente vigentes y las comisiones contenidas en la ta
rifa de comisiones y condiciones aprobada por Orden de 
29 de febrero de 1972 y las que la modifican. Las Entida
des deberán elaborar en ese intervalo las tarifas menciona
das en el párrafo 3 del número octavo. También serán 
aplicables las normas de valoración y liquidación de la 
sección primera de aquellas tarifas hasta su reglamentación 
por el Banco de España. 

17.° Esta Orden entrará en vigor el día de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado». 
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a tradiciona e les Caixes d'EstaIvi en l importancia • 
el constext de la societat catalana explica que la seva 
evolució sigui objecte en tot moment d'una gran aten-
ció per part de l'opinió pública. 
En la present circumstáncia, aquesta atenció ésdoble-
ment necessária peí fet que dos nous elements carac-
teritzen la situació a Catalunya. En primer lloc la pro
funda crisi de reconversió que travessa el nostre país i 
que indica que la nova Revolucio Tecnológica s'hi obre 
pas com a la resta del món industrialitzat i per a res-
pondre a la qual cal la mobilització de recursos en a-
questa direccio. Segonament, les Caixes d'EstaIvi des 
de fa uns mesos son sota la jurisdicció de la Generali-
tat i aquest canvi positiu obliga a extremar la creativi-
tat i la responsabilitat. 
Per tot aixó, I'obra Les caixes d'estalvi a Catalunya 
d'Albert Ribas és un valuós treball que pot contribuir 
a qué les Caixes continuih essent un important instru-
ment per al desenvolupament de Catalunya en unes 
circumstáncies difícils i esperancadores alhora. 
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