FundacióInfo

La Fundació i tu,
per un futur més sostenible
EL GRUP CAIXA D’ENGINYERS REFORÇA EL SEU COMPROMÍS AMB
L’ACCIÓ SOCIAL I LA SOSTENIBILITAT POTENCIANT EL PAPER DE LA
FUNDACIÓ I LES ACCIONS DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
AMB UN AUGMENT PROGRESSIU DE LA DOTACIÓ DE RECURSOS PER
CONSTRUIR UN FUTUR MÉS SOSTENIBLE.
Ser soci de Caixa d’Enginyers és molt més que ser client d’un banc.
És estar compromès amb el desenvolupament social, econòmic i cultural
de la nostra societat.

Gràcies a tu.

La Fundació en xifres

+ 260

+ 2.350

+ 3 MM€

51 el 2016

550 el 2016

0,5 MM€ el 2016

projectes desenvolupats

persones sense
sostre ateses per
Arrels Fundació

destinats a
col·laboracions

143.902
persones que s’han
beneficiat d’ajudes
en alimentació

+ 200

407

50 el 2016

56 el 2016

beques i premis concedits

candidatures
presentades als
Premis Emprenedoria

+ 1.530

13.090

300 el 2016

2.075 el 2016

inscripcions als cursos gratuïts
de reinserció social, donant
prioritat a persones en situació
de desocupació

nens que han tingut accés
a llibres digitalitzats

Dades acumulades
des de 2011 fins a 2016

El nostre repte: potenciar l’acció social.
La sostenibilitat i la protecció del medi ambient, la societat i especialment els col·lectius
més vulnerables i/o afectats per la situació econòmica actual, així com la vinculació amb
el col·lectiu d’enginyers, defineixen les línies d’actuació de la Fundació Caixa d’Enginyers.

Accions que s’han dut a terme el 2016

ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT
Compromesos amb la protecció ambiental i la millora de les condicions de vida.
Esade. Col·laboració en l’estudi “Economia baixa en carboni”
i dues beques alumnes ADE.
Fundació de la Jardineria i el paisatge. Projecte de normalització
del disseny dels horts urbans.
Worldreader. Col·laboració en el programa de digitalització de
continguts locals per millorar la vida dels nens de països africans
i les seves famílies.
Acciónatura. Col·laboració en el programa “Selvans”, de creació
i conservació d’una xarxa de boscos madurs de Catalunya.

RETORN SOCIAL I REINSERCIÓ LABORAL
Compromesos amb la societat i l’entorn que ens acull.
Arrels Fundació. Col·laboració en el projecte
“Housing First”, que es basa en l’habitatge com
a punt de partida per a la millora de la persona.
Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra.
Col·laboració en el projecte “Et toca a tu”
en el qual s’utilitza la música com a eina
d’integració social.
Banc dels Aliments. Suport al projecte social de
recollida i distribució d’aliments.
Càritas. Suport en la promoció de la reinserció
laboral de persones en risc d’exclusió amb
cursos d’electricitat i lampisteria.
Fundació IReS. Col·laboració per formar joves
de col·lectius vulnerables en noves tecnologies
de la informació i la comunicació.

La Tavella. Col·laboració en el seu projecte de
promoció del creixement personal i la inclusió
social i laboral de persones amb discapacitat o
trastorn mental.
Pallapupas, Pallassos d’Hospital. Col·laboració
en el projecte d’acompanyament als nens durant
la seva hospitalització.
Associació Punt de Referència. Col·laboració i
suport al col·lectiu de joves extutelats per afavorir
la seva plena integració social.
Cursos de formació de la Fundació
Caixa d’Enginyers. Programa propi de cursos
per promoure la reinserció laboral dels socis que
es troben en situació d’atur i ajudar els joves a
accedir al mercat laboral.

FORMACIÓ, EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL, BEQUES I PREMIS
Compromesos amb la formació com a instrument de cohesió social clau per al desenvolupament
personal i col·lectiu de les persones.
ACCIONS DE LA FUNDACIÓ
4a Beca Isabel Trabal. Beca per al desenvolupament d’un projecte o treball d’investigació amb impacte
social en l’àmbit de la ciència, la innovació i la tecnologia.
Premis Fundació Emprenedoria. Premi a 3 start-up per promoure l’emprenedoria entre els joves i donar
suport econòmic a empreses tecnològiques pioneres.
Concurs Ideas Making Point. Iniciativa que impulsa el desenvolupament de propostes d’emprenedoria
relacionades amb la ciència, la tecnologia i la innovació i fomenta la filosofia del treball col·laboratiu.
Formació Contínua. Programa Superior Universitari d’Emprenedoria per formar futurs emprenedors.

Accions que s’han dut a terme el 2016
ACCIONS CONJUNTES AMB ALTRES ORGANITZACIONS
Beques
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 20 beques de matrícula.
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Beques i ajudes a la mobilitat internacional no europea.
Escuela Técnica Superior de Sevilla. Col·laboració en projectes de cooperació educativa, protecció
mediambiental, investigació, actuacions culturals i premis als millors expedients.
Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic. Col·laboració en la 4a edició dels tornejos
territorials de la First Lego League.
Universitat Politècnica de València. Beques d’estudis.
Universidad de Zaragoza. Beques de mobilitat.

Premis
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Premis als alumnes amb millor expedient.
Escola Sant Gervasi. Promoció i patrocini dels
Premis Manuel Arroyo per a joves emprenedors.
Associació del Museu de la Ciència i de la
Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.
Organització i patrocini dels premis Bonaplata.
Universitat d’Alacant. Patrocini de premis
acadèmics als millors expedients.

Formació
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT). Col·laboració en el patrocini del Màster de Creació i
Gestió d’Empreses Lifescience.
Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Col·laboració en l’organització d’esdeveniments i jornades.
Fundació CIM Barcelona Tech (UPC). Col·laboració en màsters i postgraus de tecnologia i producció
de sistemes 3D.
Fundació Jaume Bofill. Beques i premis per a projectes d’aprenentatge en centres educatius de Catalunya.
Fundació UOC. Dues beques per a estudiants d’enginyeria.
La Salle. Col·laboració en el curs de foment de les TIC a alumnes de batxillerat.
Enginyeria Sense Fronteres. Contribució al programa de formació online per facilitar l’accés a la formació
orientada a la cooperació.
Cercle per al Coneixement. Col·laboració en l’organització d’activitats per difondre el coneixement
empresarial, científic i social.
IQS. Beques a l’excel·lència acadèmica.
Fundación IC-LI, Ingeniería para la Cooperación. Col·laboració en tasques de sensibilització social per
a la cooperació en el desenvolupament.
Real Academia de Ingeniería. Col·laboració en el foment de l’interès per l’enginyeria i la tecnologia en
les adolescents.
Fundació Torrens-Ibern. Col·laboració en el desenvolupament del seu web.
Fundació Tecnocampus. Col·laboració en l’estudi sobre xarxes socials.
ONGAWA. Col·laboració per formar les comunitats de Tanzània en la construcció i manteniment de
pous d’aigua. Millora de les condicions de salut de la població de Moçambic.

Activitats de Responsabilitat Social Corporativa
El Grup Caixa d’Enginyers duu a terme diverses activitats de Responsabilitat Social Corporativa
distribuïdes en diversos camps d’actuació que permeten avançar en la política de millora
contínua de la gestió ambiental i la sostenibilitat.

FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ

Caixa d’Enginyers disposa d’un Fons d’Educació i Promoció a través del qual finança:
La formació i educació en matèria de principis i valors cooperatius per a socis i treballadors.
La difusió del cooperativisme.
La promoció cultural, professional i assistencial, la millora de la qualitat de vida, el desenvolupament
comunitari i les accions de protecció mediambiental.

MEDI AMBIENT

Caixa d’Enginyers desenvolupa iniciatives de millora de la gestió ambiental, com per exemple:
La minimització de consum de paper amb la introducció de criteris ambientals en el disseny dels
documents operatius.
La potenciació de la banca digital, que permet interactuar amb els socis a través d’ordinadors i
dispositius mòbils i enviar-los la correspondència electrònicament.
L’adquisició de paper amb l’etiqueta FSC, que acredita que procedeix de boscos gestionats de
manera responsable.
L’ús d’equips i sistemes d’automatització i control en les oficines per reduir el consum d’energia.
L’ús de sistemes d’immòtica per a la climatització, la il·luminació i la resta d’instal·lacions consumidores
d’energia.
L’ús de bombetes de baix consum en les instal·lacions de les oficines.
La incorporació de mecanismes d’encesa automàtica en les zones de pas.
La compensació de les emissions de carboni generades per l’activitat de la Fundació amb el finançament
de projectes de “Clean CO2 Certified” que contribueixen a la reducció de gasos d’efecte hivernacle.

ACCESSIBILITAT I USABILITAT
Des de 2012, el canal online de Caixa d’Enginyers compta amb l’acreditació Euracert d’accessibilitat web
segons els estàndards WCAG 1.0 W3C/WAI per facilitar l’accés a la Banca ONLINE sense barreres. En
aquest sentit, també disposa de targetes de coordenades de firma en format Braille i en format acrocaràcters
perquè els socis amb discapacitat visual puguin realitzar operacions a través de la Banca ONLINE.

CERTIFICAT DE RESPONSABILITAT SOCIAL
Caixa d’Enginyers ha estat distingida de nou per l’Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial (Autocontrol) amb el “Certificat de Responsabilitat Social Corporativa” i eil
distintiu “Igualtat a l’Empresa”.

INFORME DE SOSTENIBILITAT
Per primera vegada es publica la Memòria de RSC, que s’elabora seguint les directrius de la guia de GRI
(Global Reporting Initiative).

Activitats de Responsabilitat Social Corporativa

INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE
Caixa d’Enginyers és la primera i única
cooperativa de crèdit que és membre de Spainsif.
Aquest fòrum espanyol d’Inversió Socialment
Responsable fomenta la integració de criteris
ambientals, socials i de bon govern corporatiu
en les polítiques d’inversió i d’aquesta manera
es contribueix al desenvolupament sostenible.
El compromís social de Caixa d’Enginyers es
veu reflectit en les propostes d’Inversió Socialment
Responsable (ISR) que ofereix als socis i que han
obtingut la màxima qualificació de sostenibilitat
segons Morningstar.

A més, Caixa d’Enginyers Gestió està adherida
als principis d’inversió responsable “PRI”, que
promouen l’aplicació de criteris extrafinancers
en la presa de decisions d’inversió. Els promotors
principals dels principis “PRI” són la UNEP i la
United Nations Global Compact, ambdues
organitzacions vinculades a Nacions Unides.

El Fons d’Inversió Fonengin ISR, FI
El Pla de Pensions Global Sustainability ISR, PP

La Fundació Caixa d’Enginyers és una entitat acollida a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge; per tant, les donacions que faci com a persona
física a favor de la Fundació compten amb els incentius fiscals que es resumeixen en l’exemple següent:
Import del donatiu

300,00 euros

75% de 150 euros inicials

112,50 euros

30% resta import (150,00 euros)*

45,00 euros

Deducció IRPF:

157,50 euros

Desembossament real

142,50 euros

*Aquest percentatge augmenta al 35% si en els dos anys anteriors ja ha fet donacions a la mateixa entitat i l’import
de cada donació és igual o superior a l’any precedent.

En el cas de las persones jurídiques, la deducció aplicable sobre la quota íntegra de l’Impost de
Societats és del 35%. Aquest percentatge augmenta al 40% si en els dos anys anteriors s’han fet donacions
a la mateixa entitat, sempre que l’import de cada donació sigui igual o superior a la de l’any precedent.
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