
Els ODS suposen, per primera vegada, la mostra del compromís de les 
organitzacions a escala mundial per posar fi a la pobresa, protegir el planeta 
i millorar les vides i les perspectives de les persones arreu del món, a través 
d'accions que donin lloc al seu compliment i mesurar el seu impacte en la 
societat.

Les entitats financeres vam jugar un paper clau en la consecució dels ODS. 
Les anomenades finances sostenibles i la inversió socialment responsable és 
la clau que permetrà canvis reals, no entre el sector, sinó en la resta del teixit 
empresarial i la societat.

A Caixa d'Enginyers les finances de la sostenibilitat se situen en el centre de 
l'estratègia de Grup, ja que, des de la perspectiva de banca cooperativa, 
incorporen el doble prisma pel qual desenvolupem la nostra funció: 
socioambiental i desenvolupament econòmic.

En línia amb la nostra estratègia de sostenibilitat, durant el 2019 es va seguir 
avançant en els tres ODS identificats com a prioritaris alineats amb els nostres 
objectius estratègics, seguint la guia SDG Compass, que van desenvolupar 
conjuntament la Global Roporting Initiative (GRI), el Pacte Global de les Nacions 
Unides i el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
A més, aquests tres ODS són sobre els quals el Grup té una major capacitat 
d'impacte: treball decent i creixement econòmic (ODS 8); indústria, innovació 
i infraestructura (ODS 9), i acció pel clima (ODS 13).

A continuació, es mostra com, des del Grup Caixa d'Enginyers, hem contribuït 
durant el 2019 a cadascun dels tres ODS identificats com a prioritaris, així com 
altres ODS destacats als quals també contribuïm a través de la nostra activitat.
    

ODS destacats

La contribució del 
Grup Caixa d’Enginyers 
als objectius de desenvolupament 
sostenible i a les fites de l'agenda 2030

ODS prioritaris

El resultat abans d'impostos del Grup ha ascendit a 14,5 milions d'euros. 

Contribuir al creixement econòmic per càpita i al PIB d'Espanya. 

Generem valor econòmic.

Hem complert el nostre compromís fiscal a través dels tributs pagats, els quals 
han ascendit a 13,1 milions d'euros .

Generem ocupació indirecta.

Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a 
les activitats productives, la creació de llocs de treball decents, l'em-
prenedoria, la creativitat i la innovació; i fomentar la formalització i el 
creixement de les microempreses i de les petites i mitjanes empreses, 
fins i tot mitjançant l'accés a serveis financers.

Hem realitzat compres als nostres proveïdors per valor de 26.760.000 euros.

El 55 % dels nostres proveïdors són locals (a menys de 150 km de la nostra seu).

Contractem proveïdors amb un fort component social que donen ocupació a 
col·lectius vulnerables.

Contribuïm al desenvolupament del teixit empresarial.

Hem concedit finançament a grans empreses, a pimes i a l'administració pública 
per un total de 381 milions d'euros.

Hem donat accés a finançament a més de 370 empreses i professionals.

Donem suport a la creació d'empreses i als emprenedors.

60 start-ups han participat en el Premi Emprenedoria que promou la Fundació 
Caixa d'Enginyers. 

140 idees d'emprenedors s’han presentat al Premi Idees Innovadores, i deu 
d'aquestes idees han participat en un procés d'acompanyament i mentoria per tal 
d’evolucionar les seves idees.

Generem ocupació de qualitat i inclusiva.

D'aquí a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball 
decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les perso-
nes amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 
d'igual valor.

El 96 % de la nostra plantilla manté una relació laboral a través de contractes 
indefinits.

Ocupem professionals locals; un 95 % del perfil de la plantilla és local.

Integrem a la nostra organització professionals amb diferents graus de discapacitat.

Apostem per la formació dels nostres empleats.

Hem realitzat més de 32.000 hores de formació als nostres professionals.

Hem incrementat en un 59 % la formació impartida respecte a 2018.

Hem divulgat entre els empleats els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
les Nacions Unides.

Estem compromesos amb la formació i l'ocupació dels més 
vulnerables.

Promovem la incorporació d'aturats de llarga durada a través del projecte “Feina 
amb Cor” que lidera Càritas. 

Ajudem joves per al seu empoderament i desenvolupament de capacitats perso-
nals a través del projecte “Click” de la Fundació IRES.

Més de 450 inscrits en les sessions del Programa de Formació de la Fundació, 
que té l'objectiu de dotar de competències professionals a aturats.

Els nostres empleats, a través d'una activitat de voluntariat, van acompanyar joves 
per assessorar-los en el seu futur professional en aliança amb Fundació Èxit. 

Estem compromesos amb l'ocupació jove i les futures generacions. 

D'aquí a 2030, reduir considerablement la proporció de joves que no 
treballen i que no cursen estudis ni reben capacitació.

Les noves incorporacions durant el 2019 de menors de 30 anys ha estat del 43 %.

Hem atorgat préstecs d'estudis en condicions avantatjoses per valor de més 
d'1,9 milions d'euros.

Hem concedit beques, premis d'estudis i formació a més de 600 joves.

Comptem amb acords de col·laboració de suport a estudiants amb les principals 
Universitats d'Espanya (Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de Barce-
lona, Universitat de Barcelona, Politécnica de Madrid, Politècnica de València, 
Universidad de Sevilla, Universitat d'Alacant, Univeristat de Deusto...). 

Organitzem el Premi Idees Innovadores de la Fundació, en el qual més de 144 
joves han optat a transformar la seva idea de negoci en una empresa real.

Ajudem joves vulnerables a la seva inserció en el mercat laboral.

A través de la Fundació Caixa d'Enginyers i la seva línia d'actuació d'inserció 
laboral, hem promogut tallers de formació professional i acompanyament emocio-
nal amb la Fundació Lacetània, la Fundació IRES i la Fundació Sant Pere Claver 
per a joves vulnerables de la zona de Manresa i Barcelona. 

Cuidem la salut i el desenvolupament dels nostres empleats i les 
seves famílies.

Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense 
riscos per a tots els treballadors.

Els professionals del Grup compten amb una cobertura d'assegurança mèdica 
privada i cobertures avantatjoses per al seu familiars.

Posem a la disposició dels professionals que ho desitgin ajudes per fer exercici 
físic a través de centres d'esport concertats.

Donem suport a l'educació de les famílies dels nostres professionals a través 
d'ajudes per a estudis per a fills amb edats compreses entre 0 i 25 anys.

El 29 % del finançament ha estat concedit a petites i mitjanes empreses i a 
professionals.

Promoure una industrialització inclusiva i sostenible d'aquí a 2030.

D'aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les 
indústries per tal que siguin sostenibles a través de l'ús de recursos 
amb més eficàcia i de la promoció de l'adopció de tecnologies 
i processos industrials nets i ambientalment racionals, per aconseguir 
que tots els països prenguin mesures d'acord amb les seves capacitats 
respectives.

Distribuïm productes per promoure la industrialització sostenible (Préstec ECO 
Professional).

Signants dels Principis d'Inversió Responsable des de 2014.

Comptem amb criteris d'exclusió d'inversió en els quals s'eviten els sectors menys 
sostenibles i inclusius.

Seguim criteris d'inversió que tenen en compte factors ambientals, socials i de 
governança (ASG).

Hem incorporat polítiques d'exclusió de determinades activitats en les nostres 
polítiques creditícies.

Canalitzem inversió cap a la indústria i sectors sostenibles.

Hem canalitzat més de 272 milions d'euros en inversió cap a sectors que promouen 
la indústria sostenible i la innovació, a través dels nostres fons d'inversió i plans de 
pensions (Fonening ISR FI, CdE ODS Impact ISR FI, CI Global Sustainability ISR PP).

Hem canalitzat més de 92 milions d'euros d'inversió cap a sectors que estan 
prenent mesures per reduir les seves emissions de CO2 i els efectes del canvi 
climàtic, a través dels nostres fons d'inversió i plans de pensions (CI Environment 
ISR FI y CI Climate Sustainability ISR PP).

Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques 
i estratègies.

Hem concedit crèdit a empreses i particulars per finançar els seus projectes 
d'eficiència energètica per un valor total d'1 milió d'euros. 

El consum energètic del Grup ha estat 100 % procedent d'energia neta.

Hem compensat el 100 % de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que 
no hem pogut evitar.

Hem reduït en un 17 % el nostre consum de paper.

Hem incorporat el risc climàtic en els nostres models de gestió del risc.

El 69 % dels socis accedeixen als nostres serveis a través de banca online fet 
que ha evitat tant el desplaçament dels nostres socis a les nostres oficines com 
el consum de paper.

Hem reduït el nostre consum d'aigua en un 7 %.

Som membres de la plataforma Climate Action 100+ per promoure el diàleg amb 
les organitzacions que més impactes negatius generen en el medi ambient.

Continuem realitzant recollida de residus selectius en els nostres centres de 
treball.

Millorar la capacitat tecnològica.

Invertim en el desenvolupament tecnològic.

Hem destinat 11,2 milions d'euros en innovació tecnològica i seguretat de la 
informació.

La inversió en la digitalització dels nostres serveis ha permès reconvertir el 69 % 
dels nostres socis en usuaris en línia.

Hem gestionat 3.500 milions d'euros a través de canals en línia.

Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucio-
nal respecte de la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la 
reducció dels seus efectes i l'alerta primerenca.

Desenvolupem polítiques per reduir la nostra petjada de carboni i 
el nostre impacte en el medi ambient.

Hem alineat la nostra estratègia amb l'Acord de París per no arribar a un incre-
ment de la temperatura en més d'1,5 graus.

Hem incrementat en un 26 % la inversió de la Fundació Caixa d'Enginyers en 
projectes de sensibilització i protecció del medi ambient.

Treballem per millorar la nostra eficiència energètica a través de sistemes centra-
litzats per a la climatització de les nostres oficines.

Treballem per reduir la petjada de carboni de les organitzacions i persones 
físiques a través dels nostres productes (Préstec ECO).

Donem suport a la investigació i divulgació per reduir els efectes 
del canvi climàtic.

Col·laborem en projectes d'investigació per captar i reduir les emissions de CO2 
amb la Fundació Greennova i l'AA School of Architecture.

Cooperem amb ESADE en la divulgació de coneixement i millors pràctiques per a 
la reducció d'emissions de sectors industrials. 

Sensibilitzem sobre la importància de protegir la biodiversitat.

Hem participat en el projecte Ocean Initiatives i som promotors de Sèlvans amb 
l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la protecció dels oceans i els 
boscos com a font clau per a l'absorció del CO2 que emetem.

Comptem amb un Programa de Beques que ha destinat més de 500 milers euros 
a beques per a estudis universitaris i premis al talent, principalment en la branca 
de l'enginyeria i la tecnologia. 

Afavorir l'accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació 
tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l'ensenyament 
universitari.

Promoure la creació d'infraestructures bàsiques per potenciar i 
millorar l'educació en països en vies de desenvolupament.

A través del fons d'inversió CdE ODS Impact ISR, FI, canalitzem inversió cap a 
aquelles empreses signants del Pacte Mundial que estan reportant una contribu-
ció rellevant a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible educació de qualitat.

El Programa de Beques ha permès a més 600 homes i dones accedir a la universitat.

Tenim una línia de préstecs d'accés a la universitat del qual s'han beneficiat més 
de 550 estudiants.

Hem establert aliances amb més de cinquanta universitats i col·legis professionals 
per tal d’afavorir la formació dels professionals futurs i actuals.

Comptem amb un Pla d'Igualtat amb compromisos i mesures amb l'objectiu de   
garantir una igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Treballar per la igualtat de gènere i oportunitats fent-ho púbic a través 
de les nostres polítiques.

Diversitat de gènere en plantilla i promoció de les STEM entre les 
dones.

El percentatge de dones en plantilla és del 42 % . 

No distingim entre graus de remuneració segons criteris de gènere, edat, ètnia o 
qualsevol altra circumstància. Per aquesta raó, la ràtio del salari base de dones 
enfront d’homes se situa prop d'1 (0,998 en treballadors amb funcions comercials, 
tècniques i administratives; i 1,04 en responsables i tècnics).

A través de la nostra Fundació, promovem les STEM entre les dones i col·laborem 
amb el Projecte Dona i Enginyeria que va acompanyar més de 550 estudiants 
d'enginyeria el 2019 . A més, donem suport a l'organització Django Girls, que té 
l'objectiu d'inspirar les dones de tots els orígens a interessar-se per la tecnologia i 
convertir-se en programadores.

El 2019, es va crear la Comissió del Pla d'Igualtat, formada per un total de vuit 
membres, quatre nomenats per la Direcció de l'Entitat i quatre per la Representa-
ció Legal dels Treballadors, amb l'objectiu d'assegurar els progressos de diversi-
tat i igualtat d'oportunitats.

Disposem d’un manual per a la comunicació d'igualtat de gènere, de manera que 
s'estableixen protocols de redacció per aconseguir un missatge igualitari sigui 
quin sigui el context.

Considerem essencial que tota l'organització estigui alineada amb els principis del 
Grup, per la qual cosa la comunicació i difusió dels nostres objectius en matèria 
d'igualtat és primordial tant internament com externament. Per fer-ho, tenim la 
documentació següent: agents d'igualtat, compromís de la Direcció General, 
presentació del Pla d'Igualtat, protocol de protecció de treballadores en situació 
d'embaràs i lactància, protocol per a la prevenció d'assetjament.

A través de la Fundació Caixa d‘Enginyers, s'estableixen aliances amb organitza-
cions del tercer sector que treballen per a la inclusió social de col·lectius vulnera-
bles. El 2019, es van establir aliances amb catorze ONG. 

Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les 
persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, 
ètnia, origen, religió, situació econòmica o una altra condició.

Som membres de la Xarxa del Pacte Mundial per al foment del desenvolupament 
sostenible.

Fomentar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes 
pública, publicoprivada i de la societat civil per contribuir al 
desenvolupament sostenible i a les finances sostenibles.

Som membres actius dels grups de treball per a les finances sostenibles de 
Barcelona Centre Financer for Sustainability i de CFA Society Spain.

Som membres d'Action Climate 100+, la iniciativa d'inversors més gran a escala 
mundial, amb la finalitat  que les cent empreses que generen més CO2 empren-
guin les mesures necessàries per reduir l'impacte negatiu que provoquen en el 
medi ambient i, així, aturar el procés del canvi climàtic.

Des de 2014, Caixa Enginyers Gestió està adherida als Principis d'Inversió 
Responsable (PRI, en anglès) d'àmbit internacional com a iniciativa per promoure 
l'aplicació de criteris extrafinancers en la presa de decisions d'inversió.

Estem adherits a la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient, amb el compromís de continuar alineant la nostra activitat amb els 
Principis de Banca Responsable.

Estem adherits a Carbon Disclosure Project, organització internacional que 
promou que les empreses de tot el món mesurin, gestionin, difonguin i, en darrer 
terme, redueixin les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

A través de la Fundació Caixa d'Enginyers, hem desenvolupat aliances amb 
organitzacions del tercer sector i de l'educació, que han permès dur a terme més 
de vuitanta projectes amb impacte social i mediambiental.

A través del fons d'inversió CdE ODS Impact ISR, FI, canalitzem inversió cap a 
aquelles empreses signants del Pacte Mundial que estan reportant una contribu-
ció rellevant a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible d'accés a l'aigua neta i 
sanejada, així com al desenvolupament de solucions per reduir el consum d'aigua 
en processos industrials.

D'aquí a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua 
potable.

La Fundació Caixa d'Enginyers, en el seu compromís amb el medi ambient i la 
sostenibilitat, ha desenvolupat dues aliances amb ONG el treball de les quals 
s'enfoca a donar accés a l’aigua a comunitats vulnerables i a defensar els drets 
humans d'accés a l'aigua i sanejament.

Promoure el creixement econòmic 
inclusiu i sostenible, l'ocupació 
i el treball decent per a tothom
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Construir infraestructures resilients, 
promoure la industrialització sostenible 
i fomentar la innovació

Adoptar mesures urgents per combatre 
el canvi climàtic i els seus efectes

Garantir una educació inclusiva, 
equitativa i de qualitat, i promoure 
oportunitats d'aprenentatge durant 
tota la vida per a tothom

Aconseguir la igualtat entre els 
gèneres i empoderar totes les dones 
i les nenes

Reduir la desigualtat en 
i entre els països

Revitalitzar l'Aliança Mundial per 
al Desenvolupament Sostenible

Garantir la disponibilitat d'aigua 
i la seva gestió sostenible 
i el sanejament per a tothom
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ALIANCES PER 
ACONSEGUIR 
ELS OBJECTIUS

És urgent actuar per a impulsar el progrés i aconseguir un futur sostenible per a 
tots i totes. Els ODS són un pla transformador que necessita de les organitzacions 
i el conjunt de la societat per a evitar el col·lapse del planeta i fer front als 
desafiaments globals als que ens afrontem dia a dia.
 
El compromís del Grup Caixa d’Enginyers amb la societat, el medi ambient i el 
desenvolupament econòmic sostenible és continuar treballant de manera 
responsable incrementant els impactes positius per a aconseguir les metes 
dels ODS.

Invertir en l’Agenda 2030 és invertir en

el futur de la societat 
i el medi ambient.

Objectius Mundials de Desenvolupament Sostenible


