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Nosaltres
6.1. Govern corporatiu
6.1.1. Estructura organitzativa
Tenim el compromís ferm de dur a
terme les nostres activitats sota els
principis ètics, de transparència i de
bon govern, que regeixen el Grup per tal
de donar resposta als requeriments dels
diferents grups d’interès.
Aquest propòsit ha determinat una
estructura organitzativa d’acord amb

aquesta responsabilitat. L’Assemblea
General, el Consell Rector i, com
a organisme delegat d’aquest, la
Comissió Executiva són els òrgans de
govern que exerceixen funcions de
control i gestió de l’Entitat.

Assemblea General

Consell Rector

El Consell Rector és el màxim
òrgan d’administració de Caixa
d’Enginyers i supervisa les polítiques
que garanteixen l’establiment dels
mecanismes de control intern.

Comissió Executiva

Comissió d’Auditoria i Riscos

Comissió de Nomenaments i
Retribucions

Direcció General

Comitè de Direcció
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Assemblea General

Consell Rector

Comissió Executiva

L’Assemblea General és l’òrgan suprem
d’expansió de la voluntat social de Caixa
d’Enginyers. El seu funcionament i les
seves facultats queden recollits en els
Estatuts de l’Entitat i està integrada
pels socis o els seus representants. A
més, té la facultat per debatre sobre
assumptes del seu interès i prendre
decisions pel que fa a la política general
de l’Entitat.

El Consell Rector és el principal
òrgan col·legiat de govern, gestió i
representació de l’Entitat i està compost,
per tretze membres titulars: president,
vicepresident, secretari i deu vocals. Cap
conseller no té la condició d’executiu i
gairebé tot són independents. Dotze dels
membres són elegits, d’entre els socis,
per l’Assemblea General, en votació
secreta i pel nombre de vots més alt.
El membre que resta és el representant
dels professionals de l’Entitat.

La Comissió Executiva està constituïda
pel president, el vicepresident, un
secretari i un màxim de dos vocals del
Consell Rector. És l’òrgan que exerceix
determinades facultats delegades per
l’esmentat Consell respecte a la gestió
i administració de l’Entitat i que estan
recollides en el Reglament Intern de
Funcionament del Consell. La Comissió
es reuneix un mínim de dotze vegades
l’any. El Consell Rector manté sempre
la seva competència en les facultats
delegades i és responsable davant
l’Entitat, els socis, els creditors i tercers
de la gestió duta a terme per la Comissió
Executiva.

El Consell Rector és el
principal òrgan col·legiat
de govern, gestió i
representació de l’Entitat
que disposa de les
competències adequades
per desenvolupar les
seves funcions i dur a
terme un bon govern.

La Política de Selecció i Nomenaments
recull l’avaluació de la idoneïtat del
candidat, segons determinats requisits
d’honorabilitat professional, i té en
compte aspectes com la trajectòria,
experiència i coneixements, els quals
han de sers adequats a les funcions
que cal exercir. Aquesta política
articula mecanismes per tal que el
Consell, en el seu conjunt, disposi
de les competències adequades per
desenvolupar les seves funcions i dur a
terme un bon govern de l’Entitat, ateses
les seves característiques d’escala,
grandària i complexitat.
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Comissió de Nomenaments i
Retribucions
Aquesta Comissió, delegada del Consell
Rector, té com a finalitat la supervisió
i l’assessorament en matèria de
remuneracions, selecció i nomenament
de membres del Consell, de l’Alta
Direcció, del personal clau i dels titulars
de les funcions de control intern. Per a
això aplica, entre d’altres, la Política de
Diversitat, que assegura que es tenen en
compte exclusivament criteris de mèrit
i capacitat en relació amb les funcions
a exercir per tal d’evitar qualsevol
tendència discriminatòria, tant implícita
com explícita, i observa els requisits
d’idoneïtat de la candidatura recollits
en la legislació vigent en cada moment.
La seva responsabilitat és l’anàlisi i el
seguiment periòdic de la Política de
Selecció, Nomenaments i Cessament
dels càrrecs esmentats, així com de la
Política Retributiva, assegurant que estigui
alineada amb una gestió sana i prudent
de l’Entitat. La Comissió de Nomenaments
i Retribucions està integrada per cinc
membres del Consell, amb la figura d’un
president, un secretari i tres vocals, sent
un d’ells el conseller laboral. La Comissió,
que es reuneix amb una periodicitat
mínima anual, disposa d’un Reglament
Intern de Funcionament aprovat pel
Consell Rector, en el qual es recullen
les seves funcions, responsabilitats,
atribucions i obligacions.

Comissió d’Auditoria i Riscos

Direcció General

Comitè de Direcció

La Comissió d’Auditoria i Riscos és
una comissió delegada del Consell
Rector de naturalesa supervisora i
d’assessorament, destinada a fer
l’anàlisi i el seguiment periòdic del
risc en l’àmbit de les atribucions
delegades. El seu objectiu és assistir
al Consell en la determinació i el
seguiment de l’estratègia de riscos i
de les activitats de l’Àrea de Gestió
Global del Risc i de l’Àrea d’Auditoria
Interna de l’Entitat. Es reuneix amb
una periodicitat mínima trimestral
i està composta per cinc membres
del Consell, amb la figura d’un
president, un secretari i tres vocals.
El Reglament Intern de Funcionament
de la Comissió, aprovat pel Consell
Rector, recull les seves funcions,
responsabilitats, atribucions i
obligacions.

És l’òrgan encarregat de la direcció
executiva del Grup Caixa d’Enginyers i,
a aquest efecte, amb facultats generals
en matèria d’organització i gestió del
Grup i de coordinació de les diferents
àrees de negoci, suport i control. L’Alta
Direcció (Direcció General) participa
activament en el sistema de control
intern de Caixa d’Enginyers i està
constantment informada per totes les
funcions encarregades de supervisar la
seva efectivitat. Així mateix, la Direcció
General de Caixa d’Enginyers és, al seu
torn, la representant de l’Entitat davant
del SEPBLAC.

La seva funció és la d’implementar
les línies estratègiques del Grup i, a
aquest efecte, amb facultats generals
en matèria d’organització i gestió del
Grup, així com en la coordinació de
les diferents àrees de negoci, suport i
control i altres àrees clau de l’Entitat.
Actualment, i per donar resposta a la
nova realitat del Grup, s’han format dos
comitès:

La Direcció Executiva, a més de les seves funcions de
gestió convencionals, participa activament en el sistema
de control intern.

•C
 omitè de Direcció de Caixa
d’Enginyers: implementa les línies
estratègiques de l’Entitat.
•C
 omitè de Direcció del Grup Caixa
d’Enginyers: implementa les línies
estratègiques de totes les societats
que componen el Grup.
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6.1.2. Organigrama funcional
En el nostre organigrama funcional,
tots els departaments giren al voltant
del soci, el centre del nostre univers.
Ens organitzem a través de quatre
grans eixos de servei a través dels
quals, de forma transversal, donem
la màxima col·laboració possible per
oferir al soci un servei personalitzat i
de qualitat. Aquests eixos són:

1 Àrees transversals corporatives:

responsables dels temes institucionals
i corporatius del Grup:

3 Àrea de serveis al soci: constitueix
el nostre principal motor i reuneix
professionals amb la màxima formació
per donar el millor servei.

Direcció general

Segments de gestió:
Banca
Banca
l Banca
l Banca
l Banca
l
l

Retail.
Personal i Banca Premium.
Institucional.
Empreses.
Majorista.

Secretaria general

1
Àrees transversals
corporatives

RSC/Comunicació.
l Organització, Qualitat i Innovació.
l Assessoria Jurídica UASC.

2 Àrees de negoci: aporten tots els
productes i serveis que els nostres
socis puguin necessitar.
l

Gestió d’Actius (Caixa Enginyers

Gestión SGIIC).
l 
Negoci Assegurador (Caixa
Enginyers Vida i Caixa Enginyers
Operador Banca Seguros).
l Mercat de Capitals.
l Negoci Bancari.

Àrees de negoci

Departaments:
I ntel·ligència de Negoci i
Planificació.
l M
 àrqueting.
l S
 erveis al Soci i Estratègia Digital.
l

l

2
Auditoria interna

Soci

4 Àrees transversals de serveis al
Grup: ofereixen un suport global i
interdisciplinari a tota l’organització.
Back Office Centralitzat.
S
 istemes d’informació i Tecnologia.
l Gestió de persones.
l Gestió Global del Risc.
l Àrea Financera.
l
l

3
Àrees de servei al soci

4
Àrees transversals de
serveis al Grup
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Model de les tres línies de defensa
El Grup Caixa d’Enginyers té establert un model de gestió i control de riscos
anomenat 3LD (tres línies de defensa).
El model distingeix tres grups que participen en la gestió efectiva dels riscos:
• Primera línea de defensa (1LD): les funcions que són propietàries dels riscos i
els gestionen. És responsable de mantenir un control intern i efectiu i d’executar
procediments de control sobre els riscos. Està constituïda per les àrees de negoci
i/o operativa.
• Segona línia de defensa (2LD): les funcions que supervisen els riscos i
desenvolupa funcions de gestió de riscos i compliment per monitorar els controls
de la primera línia de defensa. Les funcions específiques comprenen:
• Gestió de riscos.

3

• Compliment.

2

• Seguretat.
• Control, que monitora riscos financers, així com l’emissió de la informació
financera.
• Tercera línea de defensa (3LD): assumida íntegrament per Auditoria Interna,
proporciona als òrgans de govern i a l’Alta Direcció un assegurament comprensiu
basat en el més alt nivell d’independència dins de Caixa d’Enginyers.

Àrees de negoci
i administratives
(prenedors del risc)

1

Control i gestió de la
informació financera,
control i gestió global
de riscos, compliance
i seguretat

Auditoria Interna
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6.1.3. Bon govern

Codi ètic

La capacitat d’estructurar amb un
model de negoci que proporciona
valor afegit als grups d’interès,
el qual es basa en l’aplicació de
valors com l’ètica, el compromís i la
confiança, és una característica que
ha acompanyat Caixa d’Enginyers
des del seu origen. Disposa de
mecanismes que li permeten generar
informació transparent i veraç als
seus grups d’interès, establir pautes
de comportament per a tots els
integrants i consolidar un model
de negoci eficient i sostenible.
Aquests mecanismes s’han establert
amb l’objectiu d’assegurar el
desenvolupament de bones pràctiques
de Govern corporatiu al si de l’Entitat
mitjançant l’aplicació de polítiques
i normes internes que afavoreixen
la seva implementació, control i
seguiment.

El Codi ètic estableix els valors,
principis i normes d’actuació que
regeixen per a l’Entitat i els seus
professionals. El Codi promou el
desenvolupament de les tasques
professionals amb criteris d’honestedat,
integritat, excel·lència, responsabilitat i
transparència.
L’Entitat complementa les normes
d’actuació incloses en el Codi ètic
mitjançant l’elaboració i implantació
de polítiques i normes d’actuació sobre
matèries concretes. El Reglament
Intern de Conducta en l’àmbit del
Mercat de Valors (RIC) n’és un
exemple.
Els treballadors disposen d’un Canal
ètic en el qual poden interposar
una denúncia per notificar possibles
incompliments del Codi i/o de les
normes que el desenvolupen.
El Comitè de Control Intern monitora el
seguiment de les normes de conducta
implantades i reporta als òrgans de
govern els aspectes següents:
• Deficiències detectades en els
procediments i/o controls interns.

• Tasques de control realitzades per
al compliment dels criteris i pautes
d’actuació.
• Accions realitzades per resoldre els
conflictes ètics que poguessin aflorar.
Política de Remuneracions
La Política de Remuneracions defineix
els principis per afavorir una retribució
coherent i alineada amb la regulació
vigent.

Anualment, es publica l’Informe de
Rellevància Prudencial, que posa a
l’abast dels grups d’interès el sistema de
gestió del risc del Grup.
Els principis que regeixen la Política
Retributiva del Grup Caixa d’Enginyers
són:
1. Transparència.
2. Sostenibilitat a llarg termini.
3. Gestió prudent dels riscos.

El Consell Rector de Caixa d’Enginyers
és el màxim òrgan decisor i garant en
l’aplicació de la Política Retributiva
del Grup Caixa d’Enginyers, la qual es
delega en la Comissió Executiva.
Aquest òrgan té la responsabilitat
de comprovar, amb una periodicitat
mínima anual, el grau de compliment
de la Política Retributiva. L’anàlisi
d’aquest grau de compliment està
delegada, al seu torn, en la Comissió
de Nomenaments i Retribucions,
les funcions principals de la qual
són proposar, informar i supervisar
les qüestions relatives a la Política
Retributiva del Grup Caixa d’Enginyers;
la selecció, nomenament i cessament
d’alts directius i personal clau; i les
funcions de control intern.

4. Vinculació a resultats.
5. G
 eneració de compromís i motivació
en la plantilla.
6. E
 vitació d’eventuals conflictes
d’interès.
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6.1.4. Equip humà
Caixa d’Enginyers com a ocupador
A través del seu Pla Estratègic IMPULSA
2019, el Grup Caixa d’Enginyers
ha apostat per reforçar el model de
gestió de persones, aprofundint en el
desenvolupament del talent i de les
carreres professionals. Fruit d’aquest
esforç, a finals de 2018 el Grup donava
ocupació a 473 persones.
Ocupació de qualitat
Caixa d’Enginyers atreu i fidelitza
professionals amb talent oferint
condicions d’ocupació de qualitat. En
aquest sentit, el 96 % dels empleats
compta amb un contracte indefinit i el
99,36 % està a jornada completa.
Es promou la delegació de
responsabilitats i s’impulsa
l’emprenedoria entre els empleats
oferint-los l’autonomia per poder dur
a terme les seves idees. Diverses
iniciatives s’encaminen cap a aquesta
finalitat, com la bústia de suggeriments,
la participació en grups de treball o la
gestió per objectius.
En l’entorn professional, s’han creat
i dinamitzat nous grups de treball
transversals per fomentar la innovació i
millora en els nostres processos, alhora

que es fomenta la col·laboració i el
compromís entre les persones que els
integren.
A més, el 2018 s’ha impulsat el
voluntariat corporatiu en col·laboració
amb entitats i projectes com EFEC,
Banc dels Aliments, Fundació Exit o la
Fundació Somiar Despert.
Formant els professionals del futur
El Grup Caixa d’Enginyers ofereix un
ampli rang de programes de formació
per als seus professionals.
Durant el 2018 es van impartir 22.921
hores de formació, les quals es van
repartir de la següent manera:
• 46 % en l’àmbit d’assegurances.
• 18 % en l’àmbit de banca i finances.
• 9 % en l’àmbit d’idiomes (anglès).
Els diferents programes de formació
han comptat amb 2.345 participants,
dada que posa de manifest el
compromís de Caixa d’Enginyers amb
el desenvolupament del talent dels seus
professionals.

Desenvolupament del lideratge
Comptar amb caps i directius que
tinguin les habilitats necessàries per
liderar i desenvolupar els professionals
dels seus equips és fonamental per
afavorir el compromís i mantenir una
cultura empresarial basada en els
nostres valors compartits. Amb aquest
propòsit, el Grup Caixa d’Enginyers
ofereix programes que ajudin a reforçar
entre els seus caps i directius un estil
de lideratge compartit.
Igualtat d’oportunitats
La igualtat d’oportunitats és un principi
irrenunciable que forma part de la
fortalesa laboral del Grup. Treballem per
assegurar la igualtat d’oportunitats en
tots els nivells de l’organització i perquè
totes les persones vinculades a Caixa
d’Enginyers disposin de les mateixes
possibilitats d’accés a un lloc de treball i
de promoció interna.
Una manera efectiva de garantir la
igualtat d’oportunitats és desenvolupar
mesures de conciliació que garanteixin
l’equilibri entre la vida personal i
laboral. Entre les mesures de conciliació
disponibles s’ofereix l’opció de jornada
flexible, acollir-se a permisos parentals,
la possibilitat de disposar de llicències no
retribuïdes i excedències o la realització
de jornada intensiva en determinats
períodes de l’any.

22.921
hores de formació
46 % ASSEGURANCES
18 % BANCA I FINANCES
9 % IDIOMES
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473

40,47

professionals en el Grup 31/12/2018

Edat mitjana (anys)

10,92

22.921

índex de rotació

Hores de formació

(Fórmula Rotació – (Altes + Baixes voluntàries)/2*100/
Plantilla mitjana)

Creixement plantilla del Grup: + 3,05 %

467,75

96 %

70 %

2.345

plantilla mitjana 2018

Professionals amb contracte indefinit

Professionals amb titulació superior

Participants en formació

58 %

42 %

99,36 %

10

9

49,10

Homes

Dones

Professionals amb jornada completa

Permisos de
maternitat

Permisos de
paternitat

Mitjana d’hores en formació per professional

85 %
Tenen la titulació per poder assessorar d’acord
amb MiFID II
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6.2. Servei als socis
6.2.1. Model de relació amb el soci
Model cooperatiu i socialment
responsable
Els socis són l’eix que mou tota la
nostra activitat i el principal objectiu
cap al qual s’orienta el Grup Caixa
d’Enginyers. Per aquesta raó, és
imprescindible comptar amb la seva
confiança i millorar de dia en dia el
seu nivell de satisfacció en la seva
relació amb l’Entitat.
La banca cooperativa centra la seva
atenció en les necessitats de les
comunitats professionals, de les
famílies i de les petites i mitjanes
empreses, i prioritza l’interès general
i el bé comú per sobre dels interessos
particulars, la qual cosa contribueix al
desenvolupament territorial i sectorial.
I precisament és el nostre model de
relació amb el soci i la nostra manera
d’exercir aquesta responsabilitat amb
la societat el que ens ha permès
superar riscos econòmics, polítics o
socials al llarg de la nostra història.

Caixa d’Enginyers té com una de les
seves màximes prioritats preservar
el patrimoni dels seus socis a través
d’una gestió prudent dels riscos, amb
la qual cosa garanteix l’estabilitat
financera necessària a través de ràtios
adequades de solvència i liquiditat i
manté relacions de confiança a llarg
termini.
La nostra vocació de responsabilitat
social es trasllada també a la
innovació, creació i gestió de productes
d’inversió socialment responsables
que tenen en compte criteris financers
i també altres de caràcter extrafinancer,
com són els de sostenibilitat i
mediambientals, amb un important
focus en la lluita contra el canvi
climàtic.
Tot això ens ha conduït a un
creixement de 9,5 punts en l’índex
NPS (Net Promoter Score, segons
STIGA), obtenint un 56 % l’any 2018,
una dada que, en comparació amb el
2,5 % de mitjana del sector, reflecteix
el grau elevat de compromís dels socis
amb la nostra Entitat.

Caixa d’Enginyers té
com una de les seves
màximes prioritats
preservar el patrimoni
dels seus socis a través
d’una gestió prudent dels
riscos.
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Evolució 2018
El 2018, el nombre de socis ha
augmentat un 17 %, concretament
un 23 % a Catalunya i un 3 % a la
resta d’Espanya, la qual cosa ens
situa en l’actualitat per sobre dels
187.000 socis. Aquesta dada mostra
una acceptació i un compromís cada
vegada més gran, per part de la
societat, cap a un model d’economia
social i de banca cooperativa.
Durant aquest període, hem gestionat
un volum de negoci superior als
6.190 milions d’euros, la qual cosa
representa un important creixement.
Els productes en què el component
d’assessorament és important han
experimentat molt bons resultats: el
volum gestionat en estalvi-previsió
ha crescut un 27 %. Així mateix, el
nombre de contractes del Servei de
Gestió Discrecional de Carteres ha
crescut un 39 %; i el volum gestionat
en aquest servei per als nostres socis
ha superat els 235 milions d’euros.
Per la seva banda, el finançament ha
estat un altre element clau i el nombre
d’hipoteques formalitzades pels nostres
socis ha crescut un 17 %.
Pel que fa a oficines, hem seguit
ampliant la nostra xarxa. Caixa
d’Enginyers ha inaugurat a Vic
(Rambla Hospital, 6) i Manresa

(Passeig de Pere III, 66) dues oficines
AVANT, fruit de l’acord estratègic signat
el desembre de 2017 amb Mútua
General de Catalunya.
Les dues oficines es constitueixen com
a centres d’atenció i assessorament
personalitzat al soci i comparteixen
espais a les instal·lacions de Mútua
General de Catalunya. Tenen un equip
professional de Caixa d’Enginyers
específicament qualificat per a les
activitats d’assessorament (inversions,
finançament o cobertura de riscosassegurances), a més de desenvolupar
les funcions operatives pròpies de
les oficines bancàries convencionals.
També disposen del servei de caixa,
prestat exclusivament per ATM.
L’oficina AVANT és la resposta de
Caixa d’Enginyers al creixement de
la demanda de servei que registra
l’Entitat, però també a la voluntat de
prestar un tracte personalitzat i de valor
gràcies a l’alta digitalització operacional
bancària i a la multicanalitat.
Aquest nou concepte contribueix
a evitar els costos de les oficines
bancàries tradicionals i impulsa la
digitalització, sense renunciar a la
prestació de serveis de valor per part
dels professionals del Grup Caixa
d’Enginyers en la relació directa amb
els socis.

D’altra banda, l’acord estratègic de
col·laboració ens ha permès aprofitar
sinergies i ampliar la nostra presència
a dues poblacions de la província de
Girona, Blanes i Palamós, les dues
importants centres turístics de la Costa
Brava. Hem instal·lat dos caixers
automàtics de Caixa d’Enginyers
en ubicacions molt cèntriques que
permetran als socis disposar d’efectiu
de manera fàcil i ràpida les 24 hores
del dia.
A més, Caixa d’Enginyers ha inaugurat
una nova oficina tradicional al
districte de L’Eixample de Barcelona.
Ubicada al carrer Comte Borrell,
202, compta amb un equip de sis
professionals de l’Àrea de Serveis
al Soci. La seva obertura, amb
un important esforç d’inversió,
facilita al soci l’accés a una atenció
personalitzada de 8.30 h a 19 h
ininterrompudament i ofereix un servei
molt proper als col·lectius de banca
universal, personal i d’empreses amb
l’objectiu de satisfer al màxim les seves
expectatives.
Finalment, hem traslladat la nostra
oficina de Bilbao per tal d’oferir al soci
un servei de proximitat des d’un espai
molt més ampli i cèntric. Ubicada al
carrer Alameda Rekalde, 2, substitueix
l’oficina central de Caixa d’Enginyers a
Bilbao, situada a les instal·lacions del
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Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials
de Bizcaia. La nova oficina ofereix
un servei ininterromput als socis de
8.30 h a 19 h de dilluns a dijous, i
divendres fins a les 14 h.
Amb aquestes noves obertures, l’Entitat
suma un total de 10 oficines al servei
dels seus socis a la Ciutat Comtal i
assoleix un total de 30 en el conjunt de
la xarxa de distribució del Grup Caixa
d’Enginyers.
6.2.2. Digitalització
La transformació digital es manté
com una de les prioritats de Caixa
d’Enginyers.
Ens trobem davant un model dual de
relació, en el qual conviuen els usuaris
que prefereixen els canals digitals
per a la seva operativa financera i els
que continuen optant per la manera
tradicional d’atenció, basada en
el tracte personalitzat i amb un alt
component d’assessorament.
La realitat és que l’ús presencial o
virtual dels canals de relació amb
l’Entitat no depèn tant d’un perfil
sociodemogràfic concret, sinó dels
nous hàbits desenvolupats per la
població en general. Les dades sobre
usabilitat demostren que hi ha socis
que, en determinades circumstàncies,

prefereixen el tracte personal en format
presencial i que, altres vegades, es
decanten pels canals no presencials.
Aquestes proporcions són diferents
en funció del perfil de cada soci i
es poden identificar comportaments
similars a partir de característiques
comunes.
Aquesta circumstància afecta de forma
transversal molts sectors de la nostra
activitat. La proposta de transformació
digital defineix com s’integren la
tecnologia i els atributs digitals de
l’Entitat amb les capacitats físiques
i personals, promovent un canvi en
el model de relació amb els nostres
socis que ens permetrà apropar-noshi per cobrir les seves necessitats
quotidianes.
Aquest procés requereix un canvi
cultural dins de l’organització, el qual
està liderat per l’Àrea de Serveis al Soci
i pel Departament d’Estratègia Digital,
els quals impulsen canvis en el model
tecnològic, les operacions i l’estratègia
multicanal.

AVANT: la nostra aposta
per una major proximitat
amb els socis.

El procés de transformació digital es
basa en tres punts clau:
1. Una estructura que promou
la digitalització i amb un equip
especialitzat en aquesta matèria.
2. L’experiència del soci al centre
per tal d’adaptar el nostre model
de relació a les necessitats
individuals, de forma transversal a
tots els canals, fet que ens permet
formular noves propostes de valor,
productes i serveis.

3. Solucions tecnològiques que
possibilitin la personalització
de l’experiència a través
d’arquitectures obertes i
plataformes de col·laboració, la
qual cosa implica redefinir el
model de forma escalable i flexible,
adoptant simplicitat i eficiència
operacional.
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Indicadors
El 2018, els accessos mensuals a
BancaMOBILE han augmentat en
un 135 % i els socis actius han
incrementat en un 50 %, degut
especialment a la incorporació dels
accessos amb empremta digital i amb
Face ID. Amb això s’han doblat el
nombre d’operacions i el nombre de
socis que exclusivament utilitzen la
BancaMOBILE, la qual ha superat la
xifra d’accessos de la BancaONLINE.
El nombre de socis connectats
ha crescut un 20 %, la qual cosa
representa un 84 % del total de socis
actius de l’Entitat, molt per sobre de
la mitjana espanyola (46 %) i de
l’europea (51 %).
Mitjançant els canals no presencials
s’han gestionat operacions per valor
de 2.500 milions d’euros, la qual cosa
representa un creixement del 33 %
respecte a l’any anterior.
La consolidació de l’ús dels canals no
presencials per part dels nostres socis
és notòria i cada vegada en són més
els que opten per una relació digital
amb l’Entitat. El 2018 s’han produït
més de 13,5 milions d’accessos,
la qual cosa implica un 35,6 % de
creixement, i s’han realitzat 94 milions
d’operacions a través d’aquests canals,
creixent així en un 36 %.

D’altra banda, destaca en aquest
període la captació de nous socis per
canals no presencials.
El servei Fes-te’n soci sense
desplaçar-te, que es va posar en
marxa el 2017, s’ha consolidat i ha
permès a nous socis donar-se d’alta
sense necessitat d’anar a una oficina.
En total s’hi han donat d’alta 3.116
socis a través d’aquest servei, un
82 % més que l’any anterior, el que
representa un 11 % del total d’altes el
2018.
Aquest any han visitat el nostre web
públic més d’1.200.000 usuaris únics.
Hem rebut més d’11.600 formularis de
sol·licitud de serveis a través del nostre
web i de la BancaONLINE, un 105 %
més que l’any anterior, i les vendes per
canals no presencials han crescut un
55 %.

Amb l’app BancaMOBILE de Caixa
d’Enginyers opera més fàcilment que mail.
S’adapta al teu dispositiu èrque puguis
utilitzar-la al teu mòbil o a la teva tablet

+36 %

+20 %

Operacions en Banca Digital

Socis connectats

+33 % en import

84 % de total de socios activos

1.200.000

11.600

Visites al web (usuaris únics)

formularis de sol·licitud rebuts
105 % més que el 2017

Els nostres indicadors digitals estan en línia amb les
principals entitats europees.
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Projectes
D’acord amb les accions orientades a
la transformació digital recollides en
el nostre Pla Estratègic, aquest any
hem llançat una nova versió de l’app
BancaMOBILE que inclou l’accés amb
empremta digital i amb Face ID, fet
que ha impulsat l’ús del canal mòbil.

En accedir a aquest servei, l’usuari
visualitza una descripció del gerent
i la possibilitat d’interactuar amb ell
mitjançant:

El funcionament és simple:

• Contactar per e-mail i fer-li consultes.

• El soci rep un avís al seu mòbil i/o
correu electrònic en el qual se li
indica que té el contracte disponible
per signar.

• Demanar-li entrevista personal.

• El gestor prepara la contractació del
producte.

• Sol·licitar que el truqui.
A més, hem incorporat noves
funcionalitats a la BancaONLINE
per oferir un millor servei, com són
les transferències immediates, la
possibilitat de traspassar saldo de la
targeta al compte o bé comprar o
vendre ETF.
Al seu torn, a fi d’oferir un
assessorament més personalitzat i de
qualitat, hem creat el nou espai “El
meu Gerent”, un servei accessible a
través de la BancaONLINE que permet
als socis contactar directament amb el
seu Gerent de Comptes i oficina i que
millora la comunicació d’una forma
més ràpida i àgil.

Així mateix, es facilita la ubicació i
els horaris de l’oficina del gerent. La
imatge de situació de l’oficina enllaça
directament amb Google Maps.
Un altre dels projectes claus de 2018
ha estat la Contractació Multicanal,
un servei disponible per a oficines
que permet iniciar la contractació d’un
producte sense necessitat que el soci
sigui present a l’oficina.

• El soci accedeix a la seva Banca
ONLINE per consultar la sol·licitud i
signar el contracte sense necessitat
de desplaçar-se a l’oficina.

Però la rellevància de la Contractació
Multicanal no és només operativa, ho
és també perquè millora l’eficiència
de l’Entitat estalviant costos i reforça
la nostra aposta per la sostenibilitat,
ja que s’evita la impressió de
documentació. Però, sobretot, té un
impacte positiu en la satisfacció del
soci per la millora del servei i també en
l’increment de la nostra productivitat
comercial, ja que ens permet dedicar
un temps de més qualitat en les
reunions amb els nostres socis.
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6.2.3. Comunicació amb els socis

Blog Corporatiu Caixa d’Enginyers

2018 ha estat un any intens en
comunicacions directes amb els socis.

Un dels Canals online de nova creació
el 2018 ha estat el blog de Caixa
d’Enginyers.

Canals tradicionals

5 Tallers

El blog és l’instrument corporatiu
no comercial que té com a objectiu
divulgar continguts extrafinancers els
quals segueixen una de les següents
4 línies editorials:

en ciutats diferents de l’Estat espanyol

• Social.

7 Cursos
de formació de Fundació Caixa d’Enginyers a
Barcelona i Madrid

10 Actes
institucionals a Barcelona i Madrid

Publicacions
2 exemplars de Enginyers INFO
1 exemplar de Fundació INFO
6 exemplars de Gestion@ Inversió
1 exemplar de Gestion@ Previsió

• Cooperatiu.
• Finances.
• Actualitat.
Els posts amb més visites són els de
les categories Social i Cooperatiu,
destacant tots aquells escrits amb
temàtica sobre la sostenibilitat i un
estil de vida conscient amb el medi
ambient.

121

46.854

posts publicats

visites totals durant 2018
+30 % sobre la previsió
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Xarxes socials
Les xarxes socials de Caixa d’Enginyers
són un canal no presencial
d’interrelació amb el soci que, a banda
de divulgar continguts corporatius i
comercials, serveixen com a canal
directe i immediat de intercomunicació
amb el soci.
Facebook i Twitter són els Canals
més utilitzats pels socis a l’hora de
comunicar-se de manera ràpida
immediata i efectiva. D’aquesta
manera durant el 2018 s’han gestionat
941 converses amb els socis via xarxes
socials.
Linkedin és també un canal social
professional que cada cop té més
pes en l’entorn professional. El Grup
Caixa d’Enginyers compta amb un
perfil professional i amb 4 subpàgines
que corresponen a les seves filials
(Ingenium Shopping, Fundació Caixa
Enginyers, Caixa Enginyers Vida i Caixa
Enginyers Gestió. Durant el 2018 la
pàgina professional a Linkedin del
Grup ha augmentat en un 55 % el
nombre de seguidors.
Cal destacar la creació i gestió del
perfil a Instagram de la Fundació Caixa
Enginyers @economiasostenible.

34.926

16.522

4.083

Seguidors Twitter Caixa d’Enginyers

Seguidors Facebook Caixa d’Enginyers

Seguidors Instagram

+27 % respecte a 2017

+10 % respecte a 2017

+46 % respecte a 2017

11.156

840

8.582

Seguidors Twitter Fundació Caixa d’Enginyers

Seguidors Facebook
Fundació Caixa d’Enginyers

Seguidors Linkedin

+24 % respecte a 2017

+12 % respecte a 2017

+55 % respecte a 2017
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6.2.4. Serveis personalitzats
L’orientació al soci imposa un canvi
radical en els processos de relació que
hi mantenim. Cal conèixer-lo millor per
oferir-li el servei de qualitat que ens
hem proposat i adequar-lo a les seves
necessitats.
El Pla Estratègic IMPULSA 2019
promou una actuació basada en
segments de socis amb la finalitat de
millorar i personalitzar, encara més, els
serveis que els oferim.
Després d’un estudi detallat, hem
identificat els segments clau sota els
quals s’agrupen els diferents tipus de
socis que confien en la nostra Entitat.
Segons el segment al qual pertanyen,
requereixen d’un servei diferenciat
tant d’oferta de productes com
d’assessorament.
La segmentació s’ha convertit en una
eina fonamental en tota la nostra
organització, ja que ens facilita la
identificació de les demandes de
servei i, en conseqüència, ens permet
reaccionar d’una forma àgil i ràpida
davant d’aquestes demandes.

El nostre repte el 2018 ha estat personalitzar al màxim
els serveis que oferim a través de solucions flexibles i
globals (financeres, asseguradores i de previsió).
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Banca Personal
La complexitat de la gestió patrimonial
exigeix incrementar el seguiment i el
control del valor i integritat patrimonial
per obtenir el rendiment desitjat.

la situació professional i familiar, la
jubilació o altres aspectes rellevants
que els permetin crear un pla financer
a mida.

Els socis del segment de Banca
Personal disposen d’un servei
personalitzat gràcies a l’assignació
d’un gerent personal, acreditat com a
assessor financer (European Advisor),
que els proporciona un complet
assessorament en els àmbits financer,
assegurador i de previsió.

Un cop analitzat el perfil i les seves
necessitats, l’assessor prepara
una proposta integral en estreta
col·laboració amb els diferents equips
de gestió del Grup, per compartir-la
amb el soci.

La seva funció és proporcionar al soci
un servei d’assessorament integral
que l’ajudi a aconseguir les millors
solucions d’acord amb les seves
necessitats i perfil de risc, i tenint
en compte tant el context econòmicfinancer actual com la gestió de riscos
financers.
Comptem amb una plantilla de
professionals que ajuden els socis
d’aquest segment a satisfer les seves
necessitats a través d’entrevistes
personalitzades, en les quals
també s’aborden qüestions com les
circumstàncies econòmiques passades,
presents i futures, les expectatives
de despeses, el patrimoni disponible,

Entre els serveis que oferim, destaca,
en l’àmbit d’Inversió:
• L’assessorament en la selecció
d’actius financers: fons d’inversió,
plans de pensions, renda variable,
renda fixa, assegurances d’estalvivida, ETF, mercat monetari.
• L’assessorament en el disseny de
carteres d’inversió personalitzades
tant globals com per actius financers.
• La mesura de la gestió i el control de
riscos.
• Els informes de seguiment econòmic
i financers.
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Tot això seguint una correcta i
adequada filosofia i metodologia
d’inversió basada en quatre pilars:

• Optimització financerofiscal.
• Seguiment detallat i personalitzat de
la cartera gestionada.

• Pilar I: definició del perfil de risc.
• Pilar II: diversificació de la cartera
d’inversions.

• Optimització de l’estructura del
patrimoni financer segons la situació
i les necessitats patrimonials i
personals del soci.

• Pilar III: ajust dinàmic de la cartera.
• Pilar IV: inversió socialment
responsable.
La determinació del perfil inversor a
través del Test d’Idoneïtat i del Test de
Conveniència estableix la composició
de la cartera d’inversions.
Treballem per rendibilitzar i diversificar
les inversions amb productes i serveis
que s’adapten a les necessitats
concretes:
• Objectius de preservació de capital
(mitjançant processos de generació
de valor, diversificació i optimització
de carteres).

• Disseny personalitzat de la cartera
d’inversions financeres en funció de
la visió econòmica del nostre equip
de gestió d’inversions.

A més, oferim, en l’àmbit assegurador,
el Servei d’Assessorament en
Assegurances de Caixa d’Enginyers
perquè el soci disposi d’una oferta
global per a les seves necessitats
asseguradores, integrant-hi solucions
a mida per a la gestió dels diferents
riscos als quals pugui estar exposat.

• Gestió dels riscos.
Posem a la disposició dels socis
de Banca Personal publicacions
d’informació exclusiva sobre la
situació macroeconòmica, evolució i
perspectives dels mercats financers,
informes estratègics d’assignació
d’actius financers (Asset Allocation),
carteres model, informes especials
sobre esdeveniments importants en els
mercats, etc.
• Guia de serveis de Banca Personal.

• Delegació de la gestió: gestió
discrecional de carteres.

• Definició dels perfils de risc-Strategic
Asset Allocation segons el perfil
inversor.

• Quaderns de finances i
assegurances: guia d’inversions.

Treballem per
rendibilitzar i diversificar
les inversions amb
productes i serveis
que s’adapten a les
necessitats concretes.

El servei ofereix:
•V
 isió completa: realitzem una
proposta individualitzada que aporta
factors de valor afegit, com l’anàlisi
dels riscos, recomanacions per a
una gestió adequada i cobertures
adaptades a les necessitats.
•F
 acilitem la gestió: no fem diverses
propostes o pòlisses, sinó que
integrem en un únic document
l’anàlisi conjunta de tots els riscos,
valorant els avantatges com a soci
(cobertures i preu) i plantejant-ho tot
en un format de fàcil comprensió per
a un millor enteniment.
•S
 ervei que no finalitza: el
nostre compromís és gestionar
adequadament tots els riscos
i revisar-los periòdicament. A
aquest fet, l’anomenem proactivitat
d’anticipació. A més, després també
realitzem un seguiment i mantenim
el soci puntualment informat
de l’estat de qualsevol tràmit o
reclamació a través del nostre
reconegut servei d’atenció i suport.
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Banca Retail
COMPTES I
DIPÒSITS - Indic
ador

de risc:

1 /6
Joves
Les noves generacions digitals tenen
unes necessitats concretes pel que fa
a servei i finançament. Amb especial
atenció a la seva formació, a l’inici
de la seva etapa laboral o als seus
projectes d’emprenedoria.
IMAGINA és, des de l’any 2012,
el programa de Caixa d’Enginyers
dirigit a facilitar als joves l’accés als
serveis financers i asseguradors que
necessiten. Amb aquest programa, es
poden iniciar en la gestió dels seus
diners, realitzar i rebre transferències,
ingressar la seva primera nòmina,
obtenir descomptes en les seves
compres amb Ingenium Shopping
Jove, aconseguir finançament per als
seus estudis universitaris i de postgrau,
comprar el seu primer cotxe o moto,
fer viatges i estades a l’estranger i
obtenir assegurances per a joves, entre
moltes altres possibilitats. A més, els
proporciona accés a tota l’operativa

digital, les 24 hores del dia i des de
qualsevol lloc del món, i els permet
gaudir de condicions molt avantatjoses
en estades a l’estranger, cobertures
d’accidents, pagaments digitals amb
EnginyersPAY, etc.
www.caixa-en
ginyers.com

902 300 32
1

/ (+34 933
102

bit.ly/CE_IM
AGINA

Descobreix la
història comp
leta a
www.youtube
.com/caixaen
ginyers

Aquest núm
ero
producte, sent és indicatiu del risc del
1/6 indicatiu
del menor
risc i 6/6 de
major risc.

“Jo trio el
meu futur
”

El program
a

jove de Ca
ixa

626)

IMAGINA és el programa
dirigit a facilitar als
joves l’accés als serveis
financers i asseguradors
que necessiten.

# V IA T J A R
# MEDIAMBIENT
# E S T U D IA R
# A M IC S
# G A U D IR

Banca Coope
rativa Europe
a

ET MOU?

d’Enginyers

L’Entitat es
troba adherid
Garantia de
a
Dipòsits d’En al Fons de
previst en el
titat
Reial Decret-l s de Crèdit,
14 d’octubr
lei 16/2011,
e.
de

L’import gara
ntit
100.000 euro serà d’un màxim de
s’estableix en s per dipositant, segons
Decret-llei 16/ l’article 10.1 del Reial
2011, de 14
d’octubre.
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Famílies
Caixa d’Enginyers acompanya les
famílies durant tota la seva vida,
comparteix projectes i il·lusions i els
proporciona els productes i serveis
financers i asseguradors que necessita
cadascun dels seus membres, a cada
moment. Els nostres serveis s’adapten
a totes les famílies: les que comencen
un projecte en comú, les que creixen,
les que troben la seva llar, les que
busquen la millor formació per als seus
membres i fins i tot les que veuen que
els seus fills comencen el seu propi
projecte lluny de casa.
Els productes i serveis adreçats al
segment de famílies se centren en la
gestió del dia a dia, amb avantatges
si domicilien la nòmina i els rebuts,
en l’adquisició de targetes de dèbit i
de crèdit i en el fàcil accés als seus
comptes i operativa a través dels
canals mòbil i internet.

Els nostres professionals compten amb
la màxima experiència i professionalitat
per assessorar i canalitzar l’estalvi en
els instruments que millor s’adapten a
cada perfil de risc i objectius. També
oferim suport per projectar una previsió
d’estalvi que complementi la pensió de
jubilació.
També aconsellem sobre les
assegurances més adequades per
protegir els seus riscos personals,
familiars i patrimonials. Avaluem els
riscos que són realment importants
per a la família, analitzem les
circumstàncies personals i realitzem
una
proposta individualitzada amb les
www.caixa-enginyers.com
millors solucions i cobertures per a
cada cas en particular.
902 300 321 / (+34 933 102 626)
bit.ly/CE_PARTICULAR

Descobreix la història completa a
www.youtube.com/caixaenginyers

Durant la seva etapa de creació
de patrimoni, proporcionem el
finançament necessari per a
l’adquisició de l’habitatge o d’altres
immobles, així com dels vehicles que
necessitin.

Banca Cooperativa Europea

Acompanyem les
famílies compartinthi els seus projectes i
il·lusions.

COMPTES I DIPÒSITS - Indicador de risc:

1/6
Aquest número és indicatiu del risc del
producte, sent 1/6 indicatiu del menor
risc i 6/6 de major risc.

L’Entitat es troba adherida al Fons de Garantia de
Dipòsits d’Entitats de Crèdit, previst en el Reial
Decret-llei 16/2011, de 14 d’octubre.
L’import garantit serà d’un màxim de 100.000 euros
per dipositant, segons s’estableix en l’article 10.1 del
Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d’octubre.

FAMÍLIES i PARTICULARS
“Creixent junts”
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COMPTES I DIPÒSITS - Indicador de risc:

1/6
Aquest número és indicatiu del risc del
producte, sent 1/6 indicatiu del menor
risc i 6/6 de major risc.

Professionals i Autònoms
Els professionals evolucionen
contínuament durant tota la seva vida
laboral. Per aquest motiu, els serveis
financers requereixen de propostes
diferents segons el seu moment vital.
La nostra voluntat és facilitar als
professionals el seu dia a dia per tal
que es puguin centrar en els seus
projectes. Per a això, posem a la seva
disposició les eines necessàries per a
la gestió del seu negoci a través del
Compte Professional.
A Caixa d’Enginyers creiem en els
projectes dels nostres socis i els
donem el suport necessari en el
desenvolupament del seu negoci
o activitat professional. Per a això,
elaborem l’estudi personalitzat de la
seva proposta i posem al seu abast
una gamma àmplia de modalitats de
finançament que s’adapten al màxim
a les seves característiques personals.
A més, realitzem un assessorament
integral per als excedents d’estalvi
i busquem els millors instruments
d’inversió.
A través d’un servei individualitzat
d’assessorament en assegurances,
efectuem l’anàlisi de tots els
riscos inherents a la seva activitat
(instal·lacions, personals, de

responsabilitat civil, cibernètics) per
tal d’oferir-los una proposta a la seva
mida. Així mateix, disposem d’un pla
de protecció personal per a autònoms.
També aportem assessorament per
complementar la seva pensió per
jubilació i els ajudem a planificar
l’estalvi amb aquesta finalitat. A
www.caixa-enginyers.com
través
del Simulador de Previsió,
fem la projecció econòmica de
jubilació preveient fins i tot possibles
902 300 321 / (+34 933 102 626)
contingències vitals (incapacitat
bit.ly/CE_PROFESSIONAL
temporal,
invalidesa, viudetat i
mort) per adequar una proposta de
Descobreix
la història completa
a
planificació
futura.
www.youtube.com/caixaenginyers

Creiem en els projectes
dels nostres socis i
els donem el suport
necessari en el
desenvolupament del
seu negoci o activitat
professional.

Banca Cooperativa Europea

L’Entitat es troba adherida al Fons de Garantia de
Dipòsits d’Entitats de Crèdit, previst en la Reial
Decret-llei 16/2011, de 14 d’octubre.
L’import garantit dels dipòsits serà d’un
màxim de 100.000 euros per dipositant,
segons s’estableix en l’article 10.2 del Reial
Decret-llei 16/2011, del 14 d’octubre.

PROFESSIONAL
“Cada dia,
un nou repte”
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Banca d’empresa i Banca majorista
Tota activitat empresarial necessita una
gestió adequada dels diferents tipus de
risc als quals està exposada, siguin de
caràcter financer, de responsabilitat civil,
societaris, patrimonials o personals.
La gerència de riscos no és només
una activitat imprescindible per a
les empreses de gran volum, sinó
que ho és per a totes les empreses,
independentment de la seva dimensió.
En el Grup Caixa d’Enginyers ajudem
a identificar els riscos i recomanem
solucions adaptades a l’activitat de
cada empresa i orientades a reduir i a
minimitzar el seu possible impacte.
Per donar suport i estabilitat a la
seva activitat diària, recomanem les
opcions personalitzades més pràctiques
i avançades: comptes de crèdit per
facilitar el finançament del negoci,
pòlisses d’avançaments de factures
i subvencions que es vinculen a
l’increment d’activitat de l’empresa
i complementen el finançament
d’inversions en actius fixos, avals
financers, econòmics i tècnics,
cobertures de risc per a múltiples
propòsits a mitjà i llarg termini.

proporcionen la solució financera i
personalitzada més apropiada segons
el negoci.
Disposem de gerents especialitzats
en la gestió de grans corporacions
i administracions públiques que es
dirigeixen des del segment de Banca
Majorista. Pertanyen a aquesta
tipologia de socis les empreses que
tenen una facturació superior a 50
milions, compten amb més de 250
empleats i/o disposen de més de 43
milions d’euros en actius. També
s’inclouen en aquest segment les
administracions públiques, tant els
ajuntaments com les corporacions
locals.
A tot aquest segment, el Grup Caixa
d’Enginyers aporta una proposta de
valor orientada a:
• Minimitzar el risc.
• Maximitzar l’eficiència operativa.
• Rendibilitzar els recursos disponibles.
• Donar suport al creixement.

Les empreses són un segment molt
diferenciat que requereix una atenció
específica. Els gestors especialistes
faciliten els serveis més adequats i els

• Millorar l’experiència dels
stakeholders.

Els gerents especialistes en empreses faciliten els
serveis i ofereixen les solucions financeres més
adequades per a cada tipus d’empresa.
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6.2.5. Solucions personalitzades
La nostra meta és oferir uns serveis
financers de qualitat, personalitzats
i que cobreixin les necessitats dels
nostres socis. Per a això, entenem
com a fonamental acompanyar, guiar i
assessorar els nostres socis en la presa
de decisions.
Els tres àmbits en què l’assessorament
és la base del servei són:
• Finançament.
• Gestió patrimonial.

Finançament
Volem oferir la millor solució de
finançament per als projectes dels
nostres socis al llarg de tota la seva
vida. Ens adaptem a les necessitats
individuals de cada família,
professional, empresa, sector públic i
institució amb un servei personalitzat i
diferencial sobre la base d’una política
d’inversió alineada amb els principis
de gestió d’una banca responsable,
que implica la gestió professional i
prudent dels riscos i incorpora criteris
de sostenibilitat i preservació del medi
ambient.

en condicions avantatjoses
d’inversions que impliquin una
millora de l’eficiència energètica, tant
de les famílies i professionals com de
les empreses.
• Pòlisses de crèdit per cobrir les
necessitats de finançament a curt
termini de les empreses.
• Avals per garantir compromisos
futurs.

•P
 réstecs hipotecaris per a l’adquisició
o reforma d’habitatges, locals
comercials o naus industrials, en els
quals es podrà escollir entre diferents
instruments a tipus d’interès variable,
fix o mixt, i terminis que permetin
adaptar els compromisos financers a
la capacitat de pagament.

Addicionalment, hem assolit acords
amb institucions com l’Institut de
Crèdit Oficial (ICO), el Fons Europeu
d’Inversions (FEI) i les societats
de garantia recíproca (SGR), que
complementen la nostra oferta i ens
permeten posar a la disposició de les
empreses i professionals productes i
garanties que facilitin la realització dels
seus projectes d’inversió i/o cobreixin
les seves necessitats de finançament
de circulant.

•P
 réstecs personals per al
finançament d’inversions corrents,
estudis i consum. Per exemple, el
Préstec ECO permet el finançament

Apliquem una gestió activa i un
seguiment permanent a les nostres
exposicions per vetllar per la seva
evolució adequada, i apliquem

• Assegurances.
L’oferta de productes inclou:

mesures o correccions a aquelles
que ho requereixin. A més, el Codi
de bones pràctiques reforça la
protecció als deutors hipotecaris sense
recursos, i regula i limita determinades
condicions per a la reestructuració dels
préstecs hipotecaris.

Ens adaptem a
les necessitats de
finançament de cada
família, professional,
empresa, sector públic i
institució amb un servei
personalitzat.
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Gestió patrimonial
Té com a objectiu acompanyar el soci
en la presa de decisions en matèria
d’inversió patrimonial. La complexitat
i l’extensa varietat d’instruments
financers requereixen del coneixement
expert que els professionals del Grup
aporten a les solucions d’inversió per
als socis.
Els nostres serveis inclouen:
• Preservació de capital (generació
de valor, optimització de carteres,
diversificació).
• Disseny personalitzat de la cartera
d’inversions financeres en funció de
la visió econòmica del nostre equip
de gestió d’inversions.
• Optimització financerofiscal.
• Optimització de l’estructura del
patrimoni financer segons la situació
i les necessitats patrimonials i
personals.
• Delegació de la gestió a través del
Servei de Gestió Discrecional de
Carteres, eina exclusiva de Caixa
d’Enginyers.

• Monitoratge i seguiment detallat
i personalitzat de la cartera
gestionada.
En qualsevol dels casos, es
determinarà el perfil inversor i la
composició de la cartera d’inversions
a través del Test d’Idoneïtat i del Test
de Conveniència, així com d’altres
requeriments sol·licitats pel soci.
Amb el objectiu d’atorgar el major
nivell de protecció per als inversors
s’impulsa tant una major transparència
en la informació facilitada, com una
major adequació dels productes al
perfil de cada soci. Per això, disposem
de novetats que milloren no només la
protecció i transparència dels socis,
sinó també els serveis de mercats i
d’instruments financers. Noves eines
d’anàlisi i informació financera, nous
productes disponibles i un nou servei
d’assessorament.

Els atributs dels serveis d’inversió són:
1. Formació especialitzada i
certificada del nostre equip
professional. L’equip de Serveis
al Soci compta amb la màxima
qualificació professional i
certificació oficial per informar sobre
instruments financers i prestar
serveis d’inversió.
2. Adopció d’un model
d’assessorament dependent per
ajudar-lo en les seves decisions
d’inversió. Les recomanacions
d’inversió s’ajustaran exclusivament
als objectius d’inversió, tenint en
compte per a això el grau d’aversió
al risc, la fiscalitat i l’horitzó
temporal del soci.

3. M
 illor execució. Caixa d’Enginyers
disposa d’una política de millor
execució de les ordres dels socis a
l’entitat que siguin cursades a través
de Caixa d’Enginyers o de qualsevol
altre intermediari.
4. T
 otal transparència de comissions,
despeses i incentius. La informació
sobre els costos i despeses associats
a cada servei i instrument financer,
així com dels incentius que Caixa
d’Enginyers pogués obtenir per
la comercialització de productes
de tercers, es comunicaran
detalladament.

Noves eines d’anàlisi i informació financera,
nous productes disponibles i un nou servei
d’assessorament.
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Servei d’Assessorament en Assegurances (SAS) i previsió
El 2018 hem continuat aplicant una
visió 360° per cobrir àmpliament
el conjunt de les necessitats
asseguradores dels nostres socis.
El Servei d’Assessorament en
Assegurances (SAS) es fonamenta en
l’anàlisi i avaluació dels riscos derivats
de les circumstàncies personals, en la
revisió de les posicions asseguradores
i les seves cobertures, així com en el
contrast amb les necessitats per arribar
a una proposta personalitzada.
El nostre servei inclou una selecció de
companyies de confiança, valorades
per la seva excel·lència de servei
en cas de sinistre, preu, solvència i
reputació.
Aportem, en el dia a dia, la gestió
integral i contínua de la cartera
d’assegurances, la supervisió de
la qualitat de les cobertures i de
les prestacions que ofereixen i un
servei propi de sinistres per garantir
l’adequada i puntual prestació en cas
d’ocurrència.

El Servei d’Assessorament en
Previsió disposa d’un model propi
d’assessorament en previsió que
segueix la línia del compromís de
servei i de responsabilitat amb tots els
socis i que es basa en l’experiència
i els coneixements d’un equip de

Metodologia per al disseny
i el finançament del pla de
previsió personalitzat en
quatre fases

I. Identificació de riscos i
fixació de l’objectiu
II. Identificació de fonts de
finançament existents
III. Disseny del pla de protecció/previsió personalitzat

IV. A
 just dinàmic de l’esquema
del pla personalitzat

Protecció
personal
i familiar

professionals altament qualificats.
L’objectiu que persegueix aquest
model, que consta de quatre fases,
és ajudar els socis del Grup Caixa
d’Enginyers a dissenyar el seu propi pla
de previsió personalitzat en qualsevol
de les etapes del seu cicle vital.

Estalvi per a
la jubilació

Disposició de
l’estalvi en la
jubilació

El nostre compromís
és simplificar la gestió
de les assegurances
mitjançant un servei
global que, a més, ens
permeti aconseguir per
al soci el millor preu de
les companyies a les
quals es transfereix el
risc.
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6.2.6. Mapa de productes i serveis

Préstecs personals
· Préstec Consum
· Préstec Inversió
· Préstec ECO
· Préstec Nòmina
· Préstec Estudiant
· Préstec Postgrau
· Préstec Imagina
· Préstec Pla de Pensions
· Préstec Sindicat
· Préstec Schuldschein
Préstecs hipotecaris
· Hipoteca Llar
· Hipoteca Mixta 5, 10 i 15
· Hipoteca Universal
· Hipoteca Fixa
· Hipoteca Explotació
Pòlisses de crèdit
· Crèdit Personal
· Crèdit Professional
· Crèdit Empresarial
· Crèdit Enginyeries
· Crèdit Bestreta Factures /
Subvencions

Pòlisses de crèdit
garantia real
· Crediborsa
· Crèdit Garantia Mobiliària

Targetes de crèdit
· Premier
· Classic
· Business
· Move
· Teletac Via-T

Targetes de dèbit
· Base
· Business
· Move

Estalvi vida
· Previsió Social Complementària
- Plans de Pensions Individuals
Comptes corrents
· Compte Corrent
· Compte Corrent Professional
· Compte d’Estalvi

Mitjans de pagament

Préstec ICO
Préstec FEI

Dipòsits
· Dipòsit a Termini
· Dipòsit Online
· Dipòsit Jove
· Fondipòsit

Avals
· Línies d’avals
· Aval Tècnic
· Aval Financer
Renda hipotecària

Actiu

PRODUCTES
I SERVEIS

Préstecs garantia real
· Préstec Garantia Dinerària
· Préstec Inversió Financera

Passiu i
productes
d’inversió

(Multinversió)

Rènting de vehicles
· Ingenium Renting

Assegurances

· Habitatge
· Auto
· Salut
· Salut col·lectiu
· Decessos prima periòdica
· Decessos prima única
· Protecció de pagaments
· Viatge
· Viatge per a estudiants
· Accidents

· Vida
· Vida prima única
· Vida autònoms
· Comerç
· Pime
· Responsabilitat civil
· Responsabilitat civil professional
· Responsabilitat directius i
administradors (D&O)

Fons d’inversió
· CE Global, FI
· CE Borsa Euro Plus, FI
· CE Iberian Equity, FI
· CE Borsa USA, FI
· CE Emergents, FI
· CE Environment ISR, FI
· CE Renda, FI
· CE Fondtesoro Curt Termini, FI
· CE Premier, FI
· Fonengin ISR, FI
· CE Gestió Alternativa, FI
· CE Gestió Dinàmica, FI
Fons d’inversió garantits
· CI 2019 Borsa Europa
Garantit, FI

· CI 2018 Inflació
Garantit, FI

· CI 2019 Ibex Garantit, FI

-

- CE Global Sustainability ISR, PP
- CE Euromarket RV 75, PP
- CE Climate Sustainability ISR, PP
- CE Eurobond RF 100, PP
- CE Multigestió, PP
- CE Skyline, PP
- PP dels Enginyers
CE Pla de Previsió Assegurat
Plans de Pensions d'Ocupació
CE Pla de Previsió Social Empresarial
Pòlisses Col·lectives de Vida Estalvi
Pòlisses Col·lectives de Vida Risc

· Assegurances d'estalvi
- Pla Futur 5 Sialp
- CE Pies
- CE Pies Jove
· Assegurances de Vida Risc
- CE Protecció Personal
- CE Protecció Personal Finançament
- CE Protecció Personal Autònoms
· Assegurances de Rendes
- CE Renda Vitalícia Capital Constant
- CE Renda Vitalícia Capital Decreixent
Serveis de gestió i inversió
· SGDC Insignia
· SGDC 70/30
· SGDC Borsa Premium
· Servei d’Assessorament Puntual
· Fons d’inversió de gestores internacionals
· Enginyersborsa (contractació RV, ETF)
· Deute Públic i Renda Fixa Corporativa
· Mercat de Divises
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6.3. Societats del Grup
6.3.1. Caixa Enginyers Gestió, SGIIC,
SAU
Caixa Enginyers Gestió ha estat, des
de l’inici de la seva activitat, una
entitat conscient de la importància de
la inversió responsable. Més enllà de
l’anàlisi financera, el deure fiduciari
com a societat gestora i administradora
d’IIC obliga l’Entitat a ser responsable
de la inversió que realitza en nom dels
seus partícips.
La filosofia d’inversió de Caixa
Enginyers Gestió es basa en una
anàlisi independent, tant financera
com extrafinancera (ASG), amb
un enfocament ascendent i amb
especial èmfasi en el model de negoci
(sostenible) de les companyies en les
quals s’inverteix.
Així mateix, un tret característic de la
inversió col·lectiva de l’Entitat és la
intensa gestió del risc i la preservació
de capital dels socis.

Metodologia d’inversió en els vehicles gestionats

Creixement

Estabilitat en el creixement en
vendes
Sostenibilitat en el creixement en
beneficis
Consistència en marges operatius

Rendibilitat

Generació de valor: relació
rendibilitat/cost de capital positiva
Ràtios de rendibilitat per sobre de
la mitjana del sector per model de
negoci

Valor

Ràtios fonamentals atractives
Marge ampli de seguretat
Valoració resistent davant
d’escenaris molt negatius

La nostra metodologia d’inversió es basa en els aspectes següents:
• Inversió basada en fonamentals i allunyada del moment de mercat
• Focus en els models de negoci i en els seus avantatges competitius
• Anàlisi extrafinancera
• Construcció de carteres seguint criteris bottom-up
• Elaboració d’anàlisi pròpia per a cada posició
• Distribució sectorial diferenciada respecte a l’índex
• Distribució de pesos poc concentrada
• Rotació de cartera baixa

62

2018 CAIXA D’ENGINYERS l INFORME ANUAL l Nosaltres

Dins del programa d’activitats de Caixa
Enginyers Gestió, s’inclou la gestió
discrecional de fons de pensions, així
com l’assessorament sobre inversions
a contraparts elegibles. Les dues
activitats es duen a terme actualment
prestant els serveis corresponents a les
empreses del Grup.
Al tancament de l’exercici 2018, el
patrimoni sota gestió superava els
775 milions d’euros en fons d’inversió
i plans de pensions. El nombre total
de comptes de partícips dels fons
d’inversió gestionats s’ha situat en els
32.928 comptes, el que representa
un increment del 7,90 % respecte a
l’any anterior, i el nombre de partícips
de fons d’inversió ha incrementat un
7,66 %, el que representa un total de
més de 18.000 partícips.

El nostre compromís ISR
El 2014 es va fer un pas endavant
en el compromís amb la inversió
socialment responsable mitjançant
l’adhesió als PRI (Principis d’Inversió
Responsable de Nacions Unides) amb
l’objectiu d’impulsar la integració de
criteris extrafinancers en la tradicional
anàlisi corporativa.
Actualment, és la segona gestora
d’àmbit nacional amb més actius
gestionats en fons d’inversió amb
l’etiqueta ISR i destaca per l’aplicació
del model de gestió avançat en la
integració de criteris ASG (ambientals,
socials i de govern corporatiu) en la
selecció de companyies. Mostra d’això
és la qualificació obtinguda en la
valoració de sostenibilitat promoguda
per l’agència Morningstar en
col·laboració amb Sustainalytics, on, al
tancament de l’exercici 2018, 5 dels
8 fons de Caixa Enginyers Gestió que
compten amb aquest rating qualitatiu,
registren la màxima qualificació.

Els valors cooperatius del Grup Caixa d’Enginyers
converteixen el soci en el nostre centre d’atenció, i la
Gestora comparteix aquesta visió mitjançant una gestió
de valor activa i socialment responsable.
Xavier Fàbregas – Director general de Caixa Enginyers Gestió, SGIIC
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6.3.2. Negoci assegurador
i plans de pensions

A més, gestiona una àmplia gamma
de plans de pensions perquè els
socis puguin disposar de solucions
ajustades al seu perfil de risc i a
l’horitzó temporal de la seva jubilació,
i amb una alta qualitat de gestió
reconeguda per les principals agències
de qualificació internacionals.

1.376 MM€

88.057 MM€

Benefici net

Prima emesa neta d’anul·lacions

+2,7 % vs 2017

+52,3 % vs 2017

48.694

451.474 MM€

Contractes d’assegurances
de vida i pensions

Patrimoni gestionat en assegurances
de vida i pensions

+21,7 % vs 2017

+12,1 % vs 2017

Caixa d’Enginyers Vida, companyia
d’assegurances i reassegurances

En línia amb el compromís del Grup
Caixa d’Enginyers per contribuir al
creixement sostenible de l’economia,
Caixa Enginyers Vida ha estat
pionera en el mercat espanyol amb
el llançament de plans de pensions
gestionats sota una estratègia
d’Inversió Socialment Responsable
(ISR), la qual considera la selecció de
companyies millor posicionades en els
àmbits mediambientals, socials i de
bon govern.

És l’entitat de referència en matèria de
previsió del Grup Caixa d’Enginyers.
Per això, proporciona productes i
serveis específics de previsió social
complementària i de protecció
personal adaptats a les necessitats
individuals de cada soci amb un servei
personalitzat.

El 2018, l’Entitat ha continuat
consolidant el creixement sostenible
experimentat en els últims exercicis
i ha aconseguit estar entre les cinc
primeres companyies en creixement de
primes i provisions segons el rànquing
publicat per ICEA corresponent a
l’exercici 2018.

El negoci assegurador i de plans de
pensions del Grup Caixa d’Enginyers
atén totes les necessitats en matèria de
previsió i protecció dels seus socis.
La seva activitat s’estructura en
dues societats: Caixa d’Enginyers
Vida, Companyia d’Assegurances
i Gestora de Plans de Pensions
que crea i gestiona assegurances de
vida, d’estalvi i plans de pensions,
i Caixa d’Enginyers, Operador de
Bancassegurances Vinculat, entitat
que realitza la mediació d’assegurances
generals.
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Caixa Enginyers Operador de
Bancassegurances vinculat, SLU
Caixa d’Enginyers, Operador de
Bancassegurances, completa l’oferta
d’assegurances per als àmbits de
protecció patrimonial, professional
i empresarial i proporciona les
cobertures i solucions adaptades a
les necessitats dels socis de Caixa
d’Enginyers en cada moment. L’Entitat
du a terme aquesta funció mitjançant
l’activitat de mediació d’assegurances
a través de la distribució de productes
de les principals companyies
especialitzades del mercat.
Caixa d’Enginyers, Operador de
Bancassegurances, posa a la
disposició dels socis del Grup un
model d’assessorament personalitzat
i integral, denominat Servei
d’Assessorament en Assegurances,
l’objectiu del qual és ajudar-los en
la gestió global dels seus riscos
assegurables i proposar-los les
millors solucions, garantint un servei
personalitzat que inclou també la
revisió periòdica dels seus riscos i
cobertures.
L’Entitat ha incrementat, a l’exercici
2018, un 10,8 % el volum de primes
intermediades, el que representa una
cartera total de 15,7 milions d’euros
en primes anuals. A través de la xarxa
d’oficines de Caixa d’Enginyers s’han
contractat un total de 9.583 noves

pòlisses, que han representat un volum
de primes de més de 2,5 milions
d’euros. El total de pòlisses en vigor
contractades pels socis del Grup se
situa entorn de les 47 mil.
Pel que fa a la distribució de la cartera,
el ram de més volum de primes és el
de vida (29 %), seguit de llar (20 %),
protecció de pagaments (14 %), salut
(11 %) i decessos (10 %).

En el negoci assegurador
desenvolupem per als
socis del Grup solucions
integrals en els àmbits
de protecció personal,
familiar, professional i
empresarial, que oferim
principalment a través
del servei personalitzat
d’assessorament en
assegurances.
Francesc Durán – Director de
Negoci Assegurador del Grup
Caixa d’Enginyers
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6.3.3. Cooperativa de Consumidors
i Usuaris dels Enginyers (INGENIUM
SHOPPING)
Ingenium Shopping, la Cooperativa
de Consumidors i Usuaris de Caixa
d’Enginyers, va néixer el 2011 amb
la voluntat d’oferir als socis i als seus
familiars condicions econòmiques
i avantatges més favorables en
establiments d’una gran diversitat de
sectors.
Al tancament de l’exercici 2018,
Ingenium Shopping compta amb
143 establiments adherits de sectors
d’activitat molt diversos i de les
marques de més prestigi que l’Entitat
considera interessants per als seus

socis. El volum de compres realitzades
durant l’exercici en establiments
adherits a Ingenium ha superat les
271 mil operacions per un import
superior als 11 milions d’euros.
Els sectors representats a Ingenium
Shopping són els següents: alimentació
i begudes, bellesa, esports, esquí,
electrònica i electrodomèstics,
floristeria i jardineria, imatge i so,
informàtica, joieria i rellotgeria,
joguines, llar, lleure i cultura, llibreria
i papereria, mascotes, mobiliari i
decoració, moda i complements,
òptiques, puericultura, restauració,
salut, trasters i emmagatzematge,
vehicles i motor.

Desenvolupem 3 línies d’actuació segons el perfil dels nostres socis:

particulars
joves

Amb les propostes exclusives
d’Ingenium Shopping, els
nostres socis poden accedir
a descomptes i avantatges a
més de 140 comerços, amb
la qual cosa aconseguim
la seva fidelització amb la
Cooperativa.
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6.3.4. NORBOLSA, S.V.
Norbolsa, SV, és l’empresa de
serveis d’inversió associada al Grup
Caixa d’Enginyers, en la qual Caixa
d’Enginyers manté una participació del
10 %.
Va ser fundada el 1989 per les caixes
d’estalvis basques i està especialitzada
en la intermediació i en serveis
financers d’alt valor afegit: mercat
primari de renda fixa i variable, gestió
de carteres, anàlisi borsària, serveis de
liquidació i custòdia, negoci corporatiu,
serveis a emissors i assessorament
financer.
Norbolsa és en un assessor financer
de referència en el procés d’accés
als mercats de capitals per part de
les empreses i dels inversors, i les
seves principals línies de negoci
són la intermediació, la liquidació
i la custòdia de valors, la gestió
i l’assessorament de carteres
institucionals, la prestació de serveis
corporatius a empreses i l’operativa en
mercats primaris.
El seu servei d’anàlisi té més de
30 anys d’experiència i un equip
professional qualificat amb una
formació financera sòlida.

La participació de Caixa
d’Enginyers a Norbolsa és
una aposta estratègica,
resultat de molts anys
de col·laboració mútua,
que permet a les dues
entitats ampliar les
seves perspectives de
negoci i prestar serveis
especialitzats de més
valor afegit en els mercats
de capitals.
Manuel Martín-Muñío Sainz Director General de Norbolsa
S.V.
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6.4. Compromís socioambiental
6.4.1. Fons d’Educació i Promoció
L’Entitat aplica com a mínim el
10 % de l’excedent net anual al Fons
d’Educació i Promoció (FEP) que es
destina a activitats en benefici dels
socis i treballadors així com a la
comunitat en general, amb finalitats
educatives, socials i de foment del
desenvolupament del cooperativisme.
La creació d’aquest fons respon als
requisits de la Llei 13/1989, de 26
de maig, de Cooperatives de Crèdit,
modificada parcialment per la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre
Règim Fiscal de les Cooperatives.

Milers d’euros

La seva finalitat és el finançament
d’activitats que tinguin per objectiu:
• La formació i educació dels socis i
empleats de la Cooperativa de Crèdit
en els principis i valors cooperatius
o en matèries específiques que
contribueixin al desenvolupament de
l’activitat.
• La difusió del cooperativisme
i la promoció de les relacions
intercooperatives.
• La promoció cultural, professional
i assistencial de l’entorn local i de
la comunitat en general, així com
la millora de la qualitat de vida,
el foment del desenvolupament
comunitari i les accions de protecció
mediambiental.

2018

2019

Aplicació

Pressupost

158

375

16

35

Promoció cultural de l'entorn - Fundació

450

450

Total

624

860

Concepte
Formació a socis i treballadors
Promoció relacions intercooperatives
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6.4.2. Responsabilitat Social
Corporativa
Els nostres principis de responsabilitat
social
Caixa d’Enginyers compta amb un
model de banca cooperativa centrat
en la recerca del benefici més gran
per als seus socis mitjançant el
desenvolupament de productes i
serveis transparents, responsables
i justos, sempre seguint criteris de
prudència, ètica i integritat en la gestió
i governança de l’organització.
El nostre model de responsabilitat gira
entorn dels següents eixos.

Prudència i gestió del risc
El nostre model de gestió
del risc està basat en la
sostenibilitat, qualitat en
la gestió, responsabilitat,
seguiment, compromís i
independència.

Ètica i integritat
La nostra activitat es regeix
a través dels valors, principis
i normes d’actuació recollits
en el nostre Codi ètic, que
promou el desenvolupament de
les tasques professionals sota
criteris d’honestedat, integritat,
excel·lència, responsabilitat
i transparència. Inversió
responsable, sostenible i
d’impacte.

Servei al soci
El nostre model cooperatiu i
socialment responsable posa el
soci en el centre de l’activitat.
Tenim l’objectiu de proporcionar
als nostres socis solucions
completes adaptades a les
seves necessitats i basades en
la qualitat del servei, l’atenció,
l’assessorament i la proximitat.

Sostenibilitat i medi ambient
• Promovem la Inversió Socialment Responsable
(ISR), que fomenta la sostenibilitat de
l’economia i contribueix a protegir el medi
ambient.
• Impulsem iniciatives per millorar l’ecoeficiència
de l’organització. Des de 2018 som una
organització neutra en carboni, ja que
compensem la petjada de la nostra activitat.
• Preservem el medi ambient a través d’accions
de sensibilització i mitigació dels efectes del
canvi climàtic.

RSC
Caixa
d’Enginyers

Acció social
Canalitzem el nostre compromís
amb la societat a través de la
Fundació Caixa d’Enginyers,
que destina els seus recursos a
millorar la qualitat de vida i el
benestar, a facilitar la reinserció
social i laboral de les persones,
a protegir el medi natural i a
fomentar la innovació, la formació
i l’excel·lència professional.

Responsabilitat de la inversió i
finançament
La nostra política de finançament
i inversió integra criteris de
drets humans, laborals, socials
i de respecte al medi ambient.
Les nostres inversions exclouen
fabricants d’armes, d’explosius
o de vehicles militars, fabricants
de components específics per a
la indústria militar (>10 % dels
ingressos), fabricants de tabac i
empreses de jocs d’atzar.

Política de personal
• Som ocupadors de
qualitat i un dels nostres
principals compromisos se
centra en la formació i el
desenvolupament dels nostres
professionals.
• La igualtat d’oportunitats
és un dels principis de
l’organització i treballem per
assegurar-la a tots els nivells.
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Compromesos amb el
desenvolupament sostenible
Com a entitat cooperativa i banca
amb valors, Caixa d’Enginyers s’ha
adherit al Pacte Mundial de Nacions
Unides, amb l’objectiu de contribuir
a la consecució dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS),
fidel al seu compromís amb la
sostenibilitat, el desenvolupament
econòmic i la societat.
Entre els 17 ODS, orientats a erradicar
la pobresa, protegir el planeta i
assegurar la prosperitat, Caixa
d’Enginyers ha definit els següents com
a prioritaris:

Compromís amb el desenvolupament
econòmic i de la societat

Compromís amb el medi ambient i la
sostenibilitat

Compromís amb la innovació i la
indústria

• Promoure el creixement de pimes a
través de l’accés a serveis financers,
així com l’emprenedoria i les
microempreses.

• Donar suport i finançar projectes
vinculats amb el medi ambient
i la sostenibilitat que impactin
positivament per evitar el canvi
climàtic.

•A
 favorir l’accés a serveis financers
a les pimes per promoure una
industrialització inclusiva i
sostenible.

• Aconseguir l’ocupació plena,
productiva i digna per a totes les
dones i els homes, inclosos els joves
i les persones amb discapacitat, així
com la igualtat de remuneració per
treball d’igual valor.

• Millorar l’educació, la sensibilització
i la capacitat humana i institucional
respecte a la mitigació del canvi
climàtic, l’adaptació a aquest,
la reducció dels seus efectes i la
detecció.
• Incorporar mesures relatives al canvi
climàtic en les polítiques i estratègies
corporatives.

A més, i ja que Caixa d’Enginyers destina el 10 % dels seus excedents al Fons
d’Educació i Promoció, l’objectiu dels quals és el desenvolupament d’activitats en
benefici dels socis i a l’acció social en general, estem contribuint als següents ODS:

•A
 ugmentar significativament
la contribució de la indústria a
l’ocupació i al producte intern brut.
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LA NOSTRA INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE I D’IMPACTE
Comptem amb una cartera de solucions financeres sostenibles i responsables que han permès
mobilitzar el 2018, 242 milions d’euros.
• CE Environment ISR, FI, primer fons CO2 Neutrald’Espanya amb el clar propòsit de promoure, a
través de la inversió en empreses, la lluita contra el canvi climàtic.
• Fonengin ISR, FI, primer fons d’inversió socialment responsable a Espanya i té la distinció màxima
en el rànquing de sostenibilitat que ofereix Morningstar.
• CE Climate Sustainability ISR, PP, primer pla de pensions climàtic d’Espanya en el qual
intervenen fins a un màxim del 50 % d’empreses líders en la innovació i en la lluita contra el canvi
climàtic.
• CE Global Sustainability ISR, PP, inverteix fins a un màxim del 30 % en actius de renda variable,
seleccionant companyies internacionals incloses en índexs que utilitzen criteris extrafinancers
(ètics, socials, mediambientals i de responsabilitat social corporativa).
• Préstec ECO ofereix finançament per millorar l’eficiència energètica d’habitatges i locals (aïllants
tèrmics, calefacció, il·luminació de baix consum, fonts d’energia renovable, etc.) i per adquirir
vehicles ecològics o electrodomèstics de classe energètica A o superior.

+81 %
de la inversió rau en companyies que
prenen mesures urgents contra el canvi
climàtic.

+68 %
de la inversió es realitza en companyies
que promouen l’ocupació inclusiva, el
creixement econòmic, l’ocupació plena
i el treball digne.

54 %
de la inversió s’efectua en companyies
que es comprometen a garantir l’accés
a una energia assequible, fiable,
sostenible i moderna per a tothom.
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6.4.3 Fundació Caixa d’Enginyers
La Fundació Caixa d’Enginyers és una
entitat de caràcter privat i sense ànim
de lucre que neix amb la voluntat de
dur a terme un compromís amb la
societat i de gestionar aquells recursos
destinats a la promoció i execució de
diverses activitats per al foment d’una
societat més justa i cohesionada.

Les línies d’actuació de la Fundació
són les següents:
Medi ambient i sostenibilitat

Reinserció laboral i acció social

La conservació del medi ambient i
la sostenibilitat són prioritàries per al
Grup. Treballem per sensibilitzar sobre
la importància de cuidar el planeta i
per buscar solucions i alternatives que
contribueixin a mitigar els efectes del
canvi climàtic.

Donem suport a les activitats
d’integració de persones en risc
d’exclusió i a aquelles activitats que
beneficien el conjunt de la societat.

Cada euro que destina la Fundació
a projectes multiplica per 3,5 el
seu valor social.
Continuem amb el nostre objectiu
i compromís de maximitzar i
incrementar l’impacte social de la
inversió que destina la Fundació a
projectes socials, mediambientals i
educatius. Els projectes i aliances
que durant el 2018 s’han afegit als
realitzats anteriorment han permès
que el conjunt de l’impacte i valor
social generats s’hagi multiplicat per
3,5.

Educació, excel·lència professional i
enginyeria
Promovem la formació acadèmica
a través de dotacions per a beques
i premis, i el desenvolupament
professional. Així mateix, fomentem
les activitats d’investigació que
contribueixen tant a perfeccionar
el món laboral i empresarial com a
promocionar l’enginyeria.

4.000.000€

400

destinats a aliances i projectes

projectes i aliances duts a terme

220.000

1.982

persones beneficiàries de les nostres aliances
en acció social

persones han rebut beques i formació

840
start-ups han participat en les nostres
iniciatives per promoure i premiar
l’emprenedoria

*Dades acumulades des de 2011 fins a 2018
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Premis i programes de la Fundació
El 2018, la Fundació va desenvolupar
les següents activitats pròpies:

• 1er Premi Idees Innovadores Isabel
P. Trabal

• 6è Premi Emprenedoria

L’objectiu és impulsar la transformació
d’idees de negoci en empreses
reals. La convocatòria està dirigida
a promoure i desenvolupar projectes
en fase d’iniciació relacionats amb la
ciència, la tecnologia, la innovació i la
sostenibilitat. Un total de 124 idees
s’han presentat a aquesta primera
edició.

L’objectiu és premiar el talent i
l’excel·lència professional de les
empreses que emergeixen actualment
en la nostra societat a fi de potenciar
el seu negoci i així beneficiar el seu
desenvolupament, en l’àmbit de la
ciència, la tecnologia, la innovació i la
sostenibilitat. Un total de 84 start-ups
s’han presentat a la 6a edició.

•C
 ursos de formació de la Fundació
Promoure la reinserció laboral dels
socis que es troben en situació d’atur
i ajudar els joves a accedir al mercat
laboral. Més de 2.000 socis han
participat en les més de 40 sessions
que hem organitzat des de la seva
creació.
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6.4.4 Educació financera
Tallers i conferències per als socis

Educació financera

Amb la finalitat d’aportar la màxima
informació i transparència als socis,
hem realitzat una sèrie d’actes públics
en diferents punts de la geografia
espanyola, bàsicament en dos tipus
de format: tallers per a grups reduïts,
d’un màxim de 70 socis, i trobades
per a grups més grans, de fins a 200
persones.

Com més informació i educació
financera disposi la societat en
general, i els nostres socis en
particular, millor per a tothom. Ens
sentim responsables de fomentar
aquesta educació i per aquesta raó
promovem el desenvolupament
d’activitats i la publicació d’elements
de comunicació dirigits als socis
i destinats a millorar els seus
coneixements financers.

Durant el 2018 s’han fet tallers en
els quals els nostres especialistes
(mercats, fons d’inversió, previsió...)
han apropat al públic els productes
i serveis de Caixa d’Enginyers d’una
manera directa i pràctica. D’altra
banda, s’han realitzat trobades en
gran format, a Barcelona i Madrid,
en les quals especialistes del món
financer i assegurador han aprofundit
sobre temes d’actualitat relacionats
amb les nostres xifres de negoci.

Un exemple d’això és, d’una banda, la
pròxima publicació d’un nou “Quadern
de Finances i Assegurances” sobre
temes de previsió. D’altra banda,
participem des de fa anys en el
projecte EFEC, de l’Institut d’Estudis
Financers, en el qual voluntaris de
diferents entitats, entre les quals ens
trobem, impartim educació financera
a alumnes de 4t d’ESO en més de
350 centres públics i concertats
de Catalunya. Un altre exemple
és la nostra col·laboració, a través
de la Fundació Caixa d’Enginyers,

en el projecte ODF (Observatori de
Divulgació Financera), en el qual
especialistes financers i asseguradors
han publicat 10 tècniques i documents
de treballs tan específics com són
“Principis ètics en el món financer”
o “La crisi financera 2007-2017”.
També s’han organitzat dos actes
informatius a la Borsa de Barcelona
amb una assistència de 400 persones.

