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15 anys
de finances
sostenibles

Tu impulses el canvi
La creació de valor compartit és un dels eixos vertebradors
del Grup Caixa d'Enginyers. Amb l'objectiu de generar un
impacte positiu en la societat, l'Entitat disposa d'una oferta
pionera de productes financers socialment responsables.

Caixa Enginyers Gestió es troba entre les
10 gestores nacionals amb més patrimoni
d'actius sota gestió ISR amb un patrimoni
total de 760 milions d'euros.

Fins a 8 fons han obtingut la màxima
qualificació en Sostenibilitat segons
criteris Morningstar en col·laboració amb
Sustainalytics; i 6 plans de pensions del
Grup compten amb la millor qualificació
(5 globus) pel que fa a integració de criteris ASG.
(Dades a 31/12/2020)

A més, el 2020, Caixa d'Enginyers va
reafirmar el seu compromís amb la banca
responsable en adherir-se a UNEP FI, la
Iniciativa de Finances del Programa de
Medi Ambient de les Nacions Unides,
l'objectiu de la qual és crear un sector
financer que impacti positivament i
serveixi les persones i el planeta.

CE Climate Sustainability ISR, ha sigut
nomenat el mllor pla de pensions mixt
per segon any consecutiu, segons
Morningstar Spain Fund Awards 2021.

Caixa d'Enginyers i Caixa Enginyers Gestió
s'han unit a la iniciativa Tobacco-Free
Finance Pledge, sent el primer banc i la
primera gestora de fons d'Espanya a fer-ho.
Es tracta d'un programa desenvolupat en
col·laboració amb la Iniciativa de Finances
del Programa de les Nacions Unides per al
Medi Ambient (UNEP FI), PSI (Principis per
a una Assegurança Sostenible) i PRI (Principis d'Inversió Responsable), en el qual participen 153 institucions internacionals de 22
països. El seu objectiu és ajudar a reduir el
consum de tabac al món a través de la capacitat d'actuació que té el sector financer.
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La contribució del Grup Caixa d'Enginyers als Objectius
de Desenvolupament Sostenible i a les metes de l'Agenda 2030
El Grup Caixa d'Enginyers està adherit al Pacte Mundial
de les Nacions Unides, que promou la incorporació dels
deu principis de sostenibilitat en les activitats empresarials
de tot el món, així com canalitzar accions que ajudin a
assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS).

D'acord amb l'estratègia de sostenibilitat del Grup, el
2020 s'ha continuat avançant en els tres ODS
identificats com a prioritaris.

Treball decent
i creixement econòmic
Promoure polítiques orientades al desenvolupament que
donin suport a les activitats productives, a la creació de llocs
de treball decents i a fomentar la formalització i el creixement
de les microempreses i pimes:
• Aproximadament la meitat dels proveïdors de l'Entitat són locals.
• Finançament a grans empreses, pimes i Administració pública:
348 milions d'euros.
• Accés a finançament a més de 660 empreses i professionals.
Reduir la proporció de joves desocupats i que no cursen
estudis ni reben capacitació:
• El 2020, les noves incorporacions de menors de 30 anys
han suposat el 55 %.

• L'Entitat ha atorgat préstecs d'estudis en condicions
avantatjoses per valor de més d'1,3 milions d'euros.
• S'han concedit beques, premis d'estudis i formació a més
de 490 joves.
Aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent
per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les
persones amb discapacitat, així com la igualtat en la remuneració per treball d'igual valor:
• El 97 % de la plantilla del Grup té contracte indefinit.
• S'han impartit més de 26.376 hores a formació a l'equip.
• El Grup contracta proveïdors amb un fort component
social que donen ocupació a col·lectius vulnerables.

Indústria, innovació
i infraestructura

Acció
pel clima

Promoure una industrialització inclusiva i sostenible:
• El 20 % del finançament s'ha concedit a pimes i professionals.
• El Grup es regeix per criteris d'exclusió d'inversió i evita els
sectors menys sostenibles i inclusius.
• L'Entitat utilitza criteris d'inversió tenint en compte
factors ambientals, socials i de governança (ASG).
• Hem canalitzat més de 256 milions d'euros en inversió
cap a sectors que promouen la indústria sostenible i la innovació.
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Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques i estratègies:
• El Grup Caixa d'Enginyers ha canalitzat més de 150 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.
• Concessió de crèdit a empreses i particulars per finançar els
seus projectes d'eficiència energètica: 1,2 milions d'euros.
• L'Entitat ha compensat el 100 % de les emissions de gasos
amb efecte d'hivernacle que no s'han pogut evitar.
• Reducció del 24 % en el consum de paper.
• Incorporació del risc climàtic en els models de gestió
del risc.
• L'Entitat ha reduït el seu consum d'aigua en un 42 %.
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