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El soci cooperativista és a l’hora client i propietari, i 

d’entre la massa social (clientela), s’escullen els òrgans 

de govern



3

C o m p l i a n c e

06/2019

 AUGMENT DE DESIGUALTATS

 CANVI CLIMÀTIC

 CRISI ECONÒMICA -> CRISI DE VALORS

 “POSTVERITAT” -> DESINFORMACIÓ

ENTORN 

SOCIOECONÒMIC

DÈCADA DELS 70
VALOR DE 

MARCA:

INCREMENT DE 

VALOR DELS 

INTANGIBLES

20% INTANGIBLES

80% TANGIBLES

ACTUALITAT

50% INTANGIBLES

50% TANGIBLES

Font: estudi anual de l’evolució del pes de los intangibles que publica Brand Finance junt a Corporate Excellence a Espanya.

 UE: ECONOMIA CIRCULAR

 DIRECTIVES UE

 TRANSPOSICIÓ A ESPANYA

 TAXONOMIA

ENTORN 

REGULATORI

 RECLAM DE MAJOR I MILLOR INFORMACIÓ

 DECISIONS D’INVERSIÓ AMB CONEIXEMENT DE CAUSA

 ASPECTES COM EL RETORN SOCIAL, LA REPUTACIÓ, GOVERNANÇA I SOSTENIBILITAT

 TRANSPARÈNCIA, CONFIANÇA, HONESTEDAT, VALORS

“PRESSIÓ” DELS 

STAKEHOLDERS
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“TONE FROM THE TOP”
MODEL DE 

GOVERNANÇA

CONVICCIÓ
CULTURA 

EMPRESARIAL

FULL DE RUTA. GESTIÓ DE LES DADES
MODEL 

D’IMPLANTACIÓ I 

GESTIÓ

SUPERVISIÓ – MODEL “IDÍLIC” 3 LÍNIES DE DEFENSA
SISTEMA DE 

CONTROL INTERN

EXAMEN EXTERNACREDITACIÓ

MÈTRIQUES DE L’ACCIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL MESURABLES, COMPARABLES I FIABLES
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La conducta empresarial ve per 

la convicció

El temor a conseqüències motiven la 

conducta

Preàmbul de Llei

Articulat i lletra de llei

El compromís amb una bona 

conducta resulta econòmica

Complir és molt costós

Fer les coses èticament garanteix 

el compliment

Complir no garanteix fer les coses 

èticament

Positivisme: El que ha de ser

Negativisme: El que no es pot fer

CONVICCIÓ

IMPOSICIÓ
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1ª LÍNEA DE DEFENSA (LD) 2ª LD 3ª LD

MATERIALIDAD INFORMACIÓN CONTROL RIESGOS POLÍTICAS AUDITORÍA

Revisión de los 

criterios aplicados y 

del proceso de 

análisis de 

materialidad para 

determinar aquellos 

aspectos a incluir en 

el Informe de 

Información no 

Financiera.

Verificación de la 

integridad de la 

información y del 

proceso de 

recopilación y 

elaboración de la 

información.

Ejecución de una 

muestra o de la 

totalidad del 

proceso, al objeto 

de validar que la 

Información No 

Financiera es veraz 

y suficiente.

Revisión del 

proceso (y 

metodología 

aplicada) para el 

análisis y 

evaluación de los 

riesgos 

relacionados con la 

Información No 

Financiera.

Análisis de las 

políticas y 

procedimientos 

relativos a la 

información no 

financiera, al objeto 

de incluir los roles, 

criterios y 

responsabilidades 

esenciales.

Papel relevante 

por cuanto 

mediante 

revisiones 

independientes 

del proceso de 

elaboración y 

control de la 

Información No 

Financiera, 

incorpora un 

grado adicional 

de calidad de la 

misma,
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IMPLICACIÓ COMPROMÍS I ACCIÓ DE TOTA L’ORGANITZACIÓ. PRINCIPALS FUNCIONS AFECTADES
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GENEREM CONFIANÇA ALS STAKEHOLDERS. REVISIÓ 

D’UN EXPERT EXTERN
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EN TERMES GENERALS

 La Informació No Financera és del tot positiva i necessària, que va més enllà dels números i magnituds 

financeres, i ajuda i complementa a reflectir la imatge fidel d’una empresa (objectiu que històricament 

s’ha donat als estats financers de les empreses). 

 Aquesta complementació ajuda a les terceres parts a formar-se una imatge completa del valor de marca 

d’una entitat, no només reflectida per la seva solvència financera, si no també pel retorn que dona a la 

societat, empleats, mercat i accionistes. 

 El valor de marca mitjançant aspectes qualitatius, però a l’hora mesurables, ajuda a una major 

transparència de les empreses, aspecte que cada cop més la societat demanda a tots els actors, i 

especialment als econòmics, tenint en compte la crisi financera que hem passat i encara superant.

 Caixa d’Enginyers, abans de la llei 11/2018, ja ve aplicant pautes de transparència i compromís 

d’informació als seus socis, al mercat, als seus supervisors i societat en general, a través per exemple 

de: Informació amb Rellevància prudencial, a on s’identifica el seu sistema de govern corporatiu, el seu 

model de gestió de riscos, tant financers com no financers, el seu model de control intern o la seva 

Política Retributiva. Addicionalment es publica cada any la Memòria de Sostenibilitat, que inclou 

aspectes que ara són exigits per l’esmentada llei com són àmbits d’ètica, compromís de Compliance, 

polítiques d’igualtat i mediambientals, així com el retorn que a través de la Fundació Caixa d’Enginyers 

es fa a la societat.
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FINANÇAMENT EMPRESARIAL

 A l’hora de plantejar les operacions: la informació no financera es té en compte.

 Facilita informació de gestió de l’empresa i permet anticipar situacions de risc en què l’empresa es 

pugui trobar. 

 Exemple: la normativa mediambiental tendeix a exigir cada vegada més mesures de control a les 

empreses, i per tant una empresa que informi que ho té en compte a l’hora de prioritzar les seves 

inversions, té menys risc de trobar-se amb contingències per aquest tema en els propers exercicis.

 No cal dir que  a l’hora d’analitzar el risc d’una operació de finançament es té en compte que no hagin 

transcendit notícies d’informació no financera que denoten males praxis (multes per mala gestió de 

residus, per blanqueig de capitals, per suborns, etc).

 Tota aquesta qüestió, no només pot afavorir operacions, si no, per què no, abaratir el preu. 
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GESTIÓ D’ACTIUS D’INVERSIÓ. CRITERIS ASG. 

“QÜESTIONARIS” A COMPANYIES

Anàlisi per a detectar riscos potencials (per als accionistes/inversors)  derivats d’una 

més que previsible regulació medi ambiental (i.e. Finances Sostenibles de la UE), i 

que situa a grans multinacionals (cotitzades) davant del repte d’adaptar els seus 

processos de fabricació al nou entorn regulatori. Per exemple sector automoció o 

alimentari.

ASG 

(AMBIENTAL)

Anàlisis per a detectar riscos potencials (per als accionistes/inversors) derivats de 

polítiques poc equitatives en igualtat de gènere per exemple, que posin en risc el 

posicionament de marca o les vendes. 

Inversió en formació: informació clau per als analistes a la hora d’avaluar la capacitat 

d’innovar o de retenir / atraure talent que té una empresa.

ASG (SOCIAL)

Anàlisi per a detectar riscos potencials (per als accionistes/inversors) derivats d’ un 

govern corporatiu feble, que poden implicar una caiguda forta de l’acció o el fet que el 

cost financer s’incrementi, com a conseqüència d’aquests riscos, deteriorant el 

compte de resultats.

ASG 
(GOVERNANÇA)
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CAJA DE INGENIEROS es una entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España, en cuyo 
Registro Oficial de Bancos se encuentra inscrita con el número 3025, y se encuentra habilitada para la 
prestación de servicios de inversión a clientes en España, bajo la supervisión a estos efectos de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El presente documento se ha realizado con la finalidad de proporcionar información general y está sujeto a 
cambios sin previo aviso. El contenido se basa en fuentes consideradas como fiables, si bien, CAJA DE 
INGENIEROS, no garantiza ni se responsabiliza de la seguridad de las mismas. El contenido del presente 
documento no constituye una oferta o recomendación de compra o venta, o para realizar cualquier otra 
transacción.

Es posible que la información pueda referirse a productos, operaciones o servicios respecto de los cuales 
exista información adicional en documentación separada. Los destinatarios de la misma son invitados a 
solicitar dicha información adicional que pueda ser facilitada por CAJA DE INGENIEROS en el curso de la 
prestación de los servicios, operaciones o productos. En tal caso, los destinatarios del presente informe son 
invitados a tener en consideración dicha información adicional de forma coherente con su contenido.

©Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los 
contenidos de este documento, ni aun citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de 
CAJA DE INGENIEROS. All rights reserved.


