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Declaració de les principals incidències adverses en
matèria de sostenibilitat
1. Introducció
La missió del Grup Caixa d'Enginyers consisteix a actuar de manera responsable amb els interessos dels
seus socis i, per tant, vetllar per l'ús correcte dels actius integrats en els productes i serveis comercialitzats
als socis esmentats.
Part d'aquest deure inclou considerar com les decisions d'inversió que es prenen a través dels seus
productes poden tenir un impacte material negatiu sobre els factors ambientals, socials i de governança
(factors de sostenibilitat, coneguts com a ASG), que també inclouen qüestions relacionades amb el
personal, el respecte als drets humans i la lluita contra la corrupció i el suborn. Aquests impactes negatius
es coneixen com a “principals incidències adverses” (conegudes com a PIES) i es regulen en el Reglament
Europeu (UE) 2019/2088 sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels
serveis financers (conegut com a SFDR).
A més, en funció del tipus d'estratègia d'inversió que se segueixi, també s'analitza si la decisió d'inversió
pot tenir un impacte positiu en els factors de sostenibilitat esmentats, segons es defineixi en cada
producte concret.
El procés de selecció d'actius que es realitza en cada cas es descriu de forma completa a la Política
d'Integració de Riscos de Sostenibilitat de CE, disponible a www.caixaenginyers.com/tablon-deanuncis, si bé en aquest document es descriuen els criteris que es fan servir concretament per a la
consideració de les incidències adverses de forma detallada, constituint un extracte de la política interna
“Gestió d'incidències adverses en els factors de sostenibilitat” aprovada pel Consell Rector de Caixa
d'Enginyers el 29 de setembre de 2022.

2. Declaració
Caixa d'Enginyers avalua les incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat com a part dels
processos de selecció i seguiment relacionats amb les carteres model utilitzades en els productes
d'assessorament i amb les carteres que formen el servei de gestió discrecional de carteres que ofereix
als seus socis.
En el servei d'assessorament en què Caixa d'Enginyers formula propostes puntuals d'inversió als socis
en funció de les necessitats i preferències traslladades, l'Entitat té en compte les incidències adverses
en la mesura que aquestes propostes s'adeqüin a les carteres model.
En el servei de gestió discrecional de carteres es tenen en compte les incidències adverses de forma
directa en la confecció de totes les carteres que s'ofereixen als socis.
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3. Síntesi del procediment
Per a cada producte se segueix un procés d'inversió (*) que considera:
1) l’impacte potencial dels riscos ASG en el valor de les inversions juntament amb
2) l’anàlisi pròpiament financera, i
3) l'impacte advers que les decisions de compra poden tenir sobre els factors ASG (mediambientals,
socials i de governança), monitorant les diferents mètriques de dades disponibles.
(*) Veure més informació sobre el procés de selecció d'actius a la Política d'Integració de Riscos de Sostenibilitat,
disponible a www.caixaenginyers.com/tablon-de-anuncis.

L'objectiu d'aquest document és proporcionar informació sobre com es duu a terme el punt 3) anterior.
En primer lloc, s'han contractat serveis de terceres entitats de prestigi internacional que permeten accedir
a una sèrie de dades i indicadors.
Una vegada s'ha obtingut tota la informació, s'apliquen els criteris descrits en l'apartat “4. Descripció de
les polítiques internes per identificar i prioritzar els impactes de les incidències adverses” d’aquest
document, fet que condiciona les decisions d'inversió dels nostres productes d'assessorament i de gestió
discrecional. Posteriorment, s'apliquen, si escau, les polítiques d'implicació descrites en l'apartat 6
d’aquest document.
Així mateix, de manera periòdica es monitoren les dades per adaptar les decisions d'inversió i realitzar els
ajustos pertinents en les carteres d'inversió, segons correspongui.
A més, l'Entitat està adherida als codis de conducta i estàndards internacionals detallats en l'apartat 7
d'aquest document.

Aquest document pot ser revisat i, si escau, modificat o actualitzat en qualsevol moment per tal d'adaptarlo als canvis que es produeixin tant en la gestió dels riscos de sostenibilitat a l'Entitat com en la legislació
aplicable.
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4. Descripció de les polítiques internes per identificar i prioritzar els
impactes de les incidències adverses
Les estratègies generals d’inversió dels productes d’assessorament i gestió discrecional estan alineades
amb els valors ètics i estratègics del Grup Caixa d’Enginyers definits. Es pot veure l’estructura de govern
a la Política d'Integració de Riscos de Sostenibilitat, disponible a www.caixenginyers.com/tablon-deanuncios.
Tot seguit, es descriuen els criteris que es consideren en la selecció d'actius en matèria d'incidències
adverses i els elements que es tenen en compte en el seu seguiment.

4.1. Consideració de les incidències adverses en el procés de selecció (EXANTE)
En el procés de selecció d'actius, descrit a la Política d'Integració de Riscos de Sostenibilitat disponible a
www.caixaenginyers.com/tablon-de-anuncios, la consideració de les incidències adverses forma part de
l'scoring ASG que es fa servir com a base per a la presa de decisions d'inversió en la configuració de les
carteres.
Per nodrir aquest scoring per la part d'incidències adverses, s'utilitzen proveïdors de dades de solvència
reconeguda i informació pública de les companyies i les gestores, així com eines internes de càlcul.
D'aquesta manera, i mitjançant el seguiment continu de la informació esmentada, es poden tenir en
compte les principals incidències adverses a l'hora de prendre decisions d'inversió.
1)

Identificació de les principals incidències adverses: mitjançant el seguiment de les dades
obtingudes dels proveïdors i de les gestores externes i els diferents indicadors relacionats,
s'identifiquen les principals incidències adverses potencials de les decisions d'inversió de l'Entitat.
Les més rellevants s'enumeren a continuació (*):
Ambientals






Socials





Governança






Petjada de carboni (fons i renda variable): es fa un seguiment de les
emissions generades per vendes de les companyies incloses en els
productes gestionats. Trimestralment, se’n mesura l'evolució, així com
els motius de l'increment, si n'hi hagués.
Intensitat mitjana ponderada de carboni (fons): trimestralment, se’n
publica la xifra, fet que dona lloc a simulacions sobre escenaris de
COP21.
Petjada hídrica (fons i renda variable): es fa un seguiment de l’aigua
consumida per vendes de les companyies incloses en els productes
gestionats. Trimestralment, se’n mesura l'evolució, així com els motius
de l'increment, si n'hi hagués.
Compliment dels drets humans (fons i renda variable): es verifica el
compliment dels drets humans en les pràctiques de la companyia o que
es monitori per part de les gestores dels fons en què s'inverteixi. Es
monitoren els incidents relacionats.
Igualtat de gènere (fons i renda variable): es mesura el percentatge de
dones en el Consell d'Administració.
Rotació dels empleats (renda variable)
Hores de formació per empleat (renda variable)
Remuneració dels càrrecs directius (renda variable): s'han aprovat
polítiques de vot en la junta d'accionistes.
Consellers independents (renda variable): el percentatge dels
consellers del Consell d'Administració que són independents.
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Priorització d'indicadors i llindars aplicables (*): actualment, atès que no es disposa de dades
suficients que facin referència a tots els àmbits de forma completa, no ha calgut prioritzar entre
els diferents indicadors (key performance indicators, en endavant KPI) i tots s’han considerat
igualment rellevants, si bé es presta especial interès en la petjada de carboni per les implicacions
globals que comporta.
Aplicació de polítiques d’exclusió: en el document “Política d'Integració de Riscos de
Sostenibilitat”, disponible a www.caixaenginyers.com/tablon-de-anuncios, s'indiquen els
negocis, els sectors o els productes que s’han exclòs de l'univers d'inversió pel seu impacte
negatiu.

(*) A mesura que es vagin ampliant les dades disponibles en el mercat en relació amb les

incidències adverses, Caixa d'Enginyers les integrarà en els seus procediments i models de
scoring, actualitzant aquest document segons correspongui.
4.2. Consideració de les incidències adverses EXPOST
En els procediments de seguiment periòdic de les carteres, es fa el seguiment dels diversos KPI
d'incidències adverses i altres elements ASG:
-

-

-

Seguiment de KPI: es recullen les dades de cada inversió integrada en la cartera i es prenen
mesures en funció del seu valor, com a mínim dels mateixos indicadors utilitzats en la fase de
selecció.
Seguiment de les polítiques d'exclusió: es comprova el compliment d’aquestes polítiques per
part dels fons d'inversió i de les accions de renda variable (per exemple, que les companyies no
hagin tancat cap negoci o acord amb els sectors exclosos).
L'aplicació de mesures es realitza en funció de les troballes detectades, les quals poden implicar
accions de remediació o rebalancejos de cartera, si escau.

A més, en els casos de renda variable s'apliquen les polítiques d'implicació descrites en l'apartat 6
d’aquest document amb l'objectiu de poder incidir positivament sobre els factors de sostenibilitat i
d’evitar incidir-hi negativament.

5. Descripció de les principals incidències adverses identificades
Tot seguit, s'indiquen, entre d'altres, les principals incidències adverses identificades per Caixa
d'Enginyers, així com les mesures implantades per reduir-ne l'impacte.
De moment no s'han identificat incidències adverses rellevants en àmbits concrets en relació amb les
carteres gestionades o carteres model del servei d'assessorament, si bé es fa un seguiment estret dels
diversos indicadors, tal com s'ha explicat en el punt 4.2 anterior.
En aquest sentit, Caixa d'Enginyers fa observacions sistemàtiques dels indicadors, que, en alguns casos,
poden ser de periodicitat anual a causa de la naturalesa i divulgació de les dades. Aquestes lectures es
contextualitzen a partir de criteris de diversa índole (geogràfics, sectorials i/o de negoci) en funció del
tipus d'inversió i disponibilitat de la informació amb l'objectiu de realitzar exercicis de comparació molt
ajustats a la realitat de les inversions sota estudi.
Complementàriament a l'anàlisi evolutiva en el temps de les dades i les seves comparatives respectives,
això permet posteriorment analitzar desviacions, fet que, alhora, possibilita el desplegament d'activitats
d'implicació amb l'emissor de l'actiu financer en qüestió. Precisament, l'engagement o implicació és una
tipologia d'acció en matèria d'inversió socialment responsable que pretén augmentar l'alineament
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d'interessos entre inversor i emissor de l'actiu, de la mateixa manera que un cert compromís de millora
en aspectes mediambientals, socials i de govern corporatiu, que, al capdavall, redunden en un millor
rendiment operatiu i de mercat. S'exposa detalladament en l'apartat següent.

6. Polítiques d’implicació
La implicació o engagement, traduït com a “compromís accionarial”, tracta d'establir un diàleg amb les
empreses per tal de millorar el comportament corporatiu en matèria ASG. Aquest és un procés de millora
gradual. Històricament, la relació inversor-companyia s'ha circumscrit al vessant purament financer de
l'anàlisi.
És important en el procés de relació a llarg termini entre els accionistes i la companyia, així com conèixer
bé les empreses on s'inverteix i la seva naturalesa, per complir el deure fiduciari amb els nostres socis.
Les decisions que es prenen dins d'una companyia s'han de fer en el millor interès d’aquesta i mai en
l'interès particular dels seus administradors, un deure salvaguardat en la seva expressió més àmplia
justament a través del diàleg amb les empreses.
Les companyies són cada vegada més accessibles a la interacció a través de reunions, esdeveniments o
conferències, o bé a través de canals no presencials. Caixa d'Enginyers hi manté relació mitjançant la
comunicació amb les companyies i amb el management per estar informada en tot moment de l'evolució
de les millores en matèria ASG.
D'altra banda, l'adhesió a iniciatives d'implicació accionarial mitjançant col·lectius d'inversors és una altra
de les vies utilitzades habitualment. Caixa d'Enginyers segueix de prop iniciatives per part de col·lectius
d'accionistes en fòrums i plataformes d'inversors (s’hi detalla la relació).
Un instrument potent i amb capacitat per influir en la presa de decisions corporatives prové de l'exercici
dels drets polítics. A Caixa d'Enginyers, exercim el vot que ens confereix invertir en accions ordinàries en
virtut del mandat d'inversió que ens atorguen els socis. Així, cada vegada que tenim l'oportunitat, sigui en
assemblees ordinàries o extraordinàries, posem a treballar les línies mestres de la nostra pròpia política
de vot, la qual es revisa periòdicament, per tal de protegir els interessos dels accionistes minoritaris (els
nostres socis) i que, més freqüentment del que desitgem, no es troben entre les màximes prioritats de les
companyies.
Exemples de fòrums i plataformes d’engagement
Fòrums d'engagement
col·lectiu
UNPRI
Investor Forum
The Institutional
Investors Group on
Climate Change
Carbon Disclosure
Project

Web

Naturalesa

https://collaborate.unpri.org/

Seguiment d’iniciatives d’engagement de la
plataforma
Seguiment d’iniciatives del col·lectiu

https://www.investorforum.or
g.uk/
https://www.iigcc.org/

https://www.cdp.net/en/comp
anies/companies-scores

Seguiment d’iniciatives climate change i
emissions
Seguiment d’iniciatives de la petjada de carboni

Pel que fa a les inversions en fons d'inversió, Caixa d'Enginyers aplica, en tant que sigui possible, les
polítiques descrites anteriorment. Tot i això, la Política d'Implicació, en aquest cas, es basa principalment
en el contacte continu amb les gestores i el seguiment de les seves dades ASG, traslladant les exigències
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mínimes de Caixa de Enginyers per invertir en els seus fons, entre les quals destaquen les exclusions
d’inversions en determinats sectors, com l’armamentístic, tabaquer, cànnabis, etc.

7. Referències a estàndards internacionals
Tot seguit, s’adjunta un gràfic amb l'històric d'adhesions de les entitats del Grup Caixa d'Enginyers als
diversos estàndards internacionals relacionats amb la gestió d'incidències ASG.

8. Comparació històrica
A mesura que es vagi avançant en l'adaptació sectorial a la regulació en matèria de divulgació d'informació
sobre aspectes de sostenibilitat, es facilitaran dades històriques sobre els KPI relacionats en aquest
document.
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