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l sistema de caixes rurals tal com 
el coneixem avui dia podria tenir 
el dies comptats. El Govern es-
panyol està ultimant una reforma 

de la llei que les regula que, segons les 
fonts consultades, suposarà canvis de 
molt llarg abast per a un sector que, 
tot i que en el conjunt de l’Estat només 
suposa el 5% del sistema bancari, té 
un arrelament important al País Valen-
cià. Concentrar i bancaritzar són les 
línies mestres que marca una reforma 
que, segons el Ministeri d’Economia, 
podria estar enllestida després de les 
vacances d’estiu. La reforma “amenaça 
la supervivència de la poca banca de 
proximitat que ens resta”, adverteix 
Joan Ramon Sanchis, professor de la 
Universitat de València i investigador 
de l’Institut Universitari d’Economia 
Social i Cooperatives (IUDESCOOP). 

Els canvis que prepara el ministeri 
que dirigeix De Guindos representen 
la culminació del procés de reestructu-
ració del sistema financer iniciat l’any 
2009. Liquidat el sistema de caixes 
d’estalvi (amb les excepcions de Caixa 
Ontinyent i Caixa Pollença) ha arribat 
el torn de les seues germanes menudes. 
El Govern vol aprofitar que el gruix de 
la reestructuració de la banca està pràc-
ticament tancat per iniciar la reforma 
de les caixes rurals i les cooperatives 
de crèdit. Les intencions del ministeri 
les va avançar De Guindos el passat 
gener quan en una compareixença al 
Congrés va anunciar la intenció de 
l’executiu espanyol d’emprendre una 
“actualització del règim jurídic de les 
cooperatives de crèdit”. Dies després, 

la Troica recomanava en un informe 
“la revisió del marc jurídic” de rurals 
i cooperatives. 

Des d’aleshores, el ministeri no ha 
badat boca sobre els detalls de la re-
forma, però totes les fonts consultades 
apunten que el Govern vol seguir un 
esquema molt semblant al que va uti-
litzar amb les caixes d’estalvis. Així 
doncs, una primera fase implicaria  
incentivar les aliances i fusions, com 
ja va fer en el seu moment amb els SIP 
(Sistema Institucional de Protecció) 
de les caixes d’estalvi. Al conjunt de 
l’Estat hi ha 65 cooperatives de crèdit 
i caixes rurals, la major part de les 
quals –tret de Caja Laboral Kutxa i 
Cajamar– són de mida xicoteta. Al 
País Valencià en sobreviuen 31, que 
concentren el 12% dels dipòsits i el 9% 
dels crèdits del sistema bancari valen-
cià. En total, tenen 310 oficines, 1.525 
treballadors, 6.000 milions d’euros en 
crèdits i 5.700 milions en dipòsits. 

Despulles d’una batalla. L’altra 
línia mestra de la reforma implicaria 
canviar la naturalesa jurídica d’aques-
tes entitats per –en última instància– 
transformar-les en bancs. Per a Joan 
Ramon Sanchis el fulla de ruta del 
ministeri parteix d’un plantejament er-
roni: “Ser més gran no és garantia de 
res”, apunta, i cita, com a cas para-
digmàtic, la fusió entre Caja Madrid 
i Bancaixa. Aquest investigador de 
la UV recorda que a països com Ale-
manya, França, Holanda, Finlàndia, 
Àustria o Itàlia aquest tipus d’entitats 
tenen quotes de mercat d’entre el 20 i 

el 25% del sistema bancari i gaudeixen 
de bona salut. “En cap moment no 
s’han plantejat la seua desaparició –ex-
plica–. Al contrari, les estan protegint.” 
Sanchis es mostra contundent respecte 
a la viabilitat de les rurals i recorda que 
“les cooperatives de crèdit, en aquesta 
crisi financera, no han necessitat aju-
des públiques”. “Es pot fer front als 
processos de globalització econòmica i 
a les exigències del mercat i de la Unió 
Europea mantenint el caràcter de banca 
local socialment responsable.” 

De la mateixa opinió és Rosendo 
Ortí, director general de Caixa Popular, 
qui defensa la vigència del model. “Els 
clients reconeixen que el nostre és un 
model diferent, que no mira només pel 
benefici econòmic de l’entitat i que, a 
més, està arrelat al territori”, assegura. 
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Sobreviure a Cajamar
El Govern espanyol enllesteix una reforma de la 
llei que regula les cooperatives de crèdit i caixes 
rurals. L’executiu de Rajoy aposta per concentrar-
les i bancaritzar-les, cosa que suposarà desvirtuar-
ne el sentit fundacional. Al País Valencià –el tercer 
territori de l’Estat on més implantades estan–, 31 
entitats s’hi veuran afectades. 

Seu de Caixa Popular. L’entitat s’ha beneficiat de la desaparició de bancs i caixes valencianes.
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