
L a  p r o p o s t a  d e  C a i x a  d ’ E n g i n y e r s

Els Fons Next Generations, quines oportunitats oferirà a les PIMES?

14 de setembre de 2021



Qui som?
Una entitat bancària diferent, compromesa i connectada amb les persones
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Grup Caixa d’Enginyers
Un model d’èxit

Caixa d’Enginyers és una entitat cooperativa de crèdit i serveis financers i 
asseguradors adreçada a professionals de tot el territori, ja siguin del sector de 
l’enginyeria o d’altres àmbits, que desenvolupa un model de
banca propi -els clients són alhora socis-, i sostenible. 

A més de ser solvent, transparent i rigorosa, Caixa d’Enginyers és una entitat propera,  
compromesa, amb una clara vocació de servei personalitzat, que té com a missió 
generar valor compartit més enllà del component financer.

Caixa d’Enginyers forma part de la UNACC (Unió nacional de cooperatives de crèdit) i 
alhora de la EACB (European Association of Co-operative Banks).

Integritat Compromís 
social Proximitat

Professionalitat Excel·lència
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Grup Caixa d’Enginyers
Un Grup financer i assegurador al servei dels socis i les sòcies
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Grup Caixa d’Enginyers
Solucions personalitzades i adaptades als nostres socis i les sòcies

Banca de particulars

Banca 
d’empreses 

i 
institucions

L’orientació als socis i les sòcies i la voluntat d’oferir-li serveis de qualitat adaptats a les seves necessitats ens ha 
conduit a la creació d’uns segments de gestió que permeten a l’entitat adaptar-se amb rapidesa a les seves necessitats
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Grup Caixa d’Enginyers
Impuls del crèdit als agents econòmics 

Creixement de la inversió creditícia bruta 

+69,3%

El 27,2% de la 
inversió 

creditícia bruta 
és Crèdit a 

empreses que 
ha registrat un 
creixement del 

23,3% en el 
darrer any

Nova concessió

+16,7% +11,8% +20,6
%

+97,5%

Distribució de la nova concessió per pesos

Creixement de la nova concessió en 
Empreses i Institucions

Dades en milers d'euros
Dades en milers d'euros

Dades en milers d'euros
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Grup Caixa d’Enginyers
Activitat amb impacte positiu i socialment responsable
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Grup Caixa d’Enginyers
Principals indicadors

209.748
socis i sòcies

(+2,8%)

Servei als socis i sòcies

NPS 52,9%
(+3pp)

8,28
Índex de satisfacció

(+0,05p)

74,8% 
socis digitals 

(vs 69,61% 2019)

+8,79% 
volum de negoci fins 
als 7,8milM d'euros

Solvència financera

15,21%
Rati de capital 

CET1

2,75%
Rati de morositat 

(2,84% al 2019)

5,40% ROE 
mig

(-3,14% mitjana del sector 
financer. Dades AFI)

12,5M
Resultat abans 

d'impostos incloent 
FEP)

x4,3
Valor social

(+0,4p vs 2019)

Compromís social

37,45%
del patrimoni gestionat 

amb criteris ISR

8,13
Compromís amb la 

societat

1,22 M 
en finançament de la 

transició climàtica
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Grup Caixa d’Enginyers
Implantació territorial

32 oficines que cobreixen les 
principals i més poblades ciutats.

 21 de les quals a Catalunya

Horari general: 
De dilluns a dijous de 08:30 a 14:00h i de 16:00h a 
18:00h 
Divendres de 08:30h a 14:00h
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Grup Caixa d’Enginyers
Canals digitals

Serveis Digitals Equip especialista Agile Contractació Multicanal

EnginyersPay by 
Bizum
Les meves Finances

Espai el Meu Gerent

Canal Whatsapp i Canal e-
mail
Servei de traspàs de 
domiciliacions
en col·laboració amb Finleap (Fintech)

Banca Mòbil

Banca 
Telefónica

Oficines

Humanitzem la interacció digital

Equip de professionals 
especialistes, assessors. 
Metodologia de treball dinàmica, 
flexible i proactiva amb un servei 
de gestió que combina les trobades 
presencials amb la gestió a traves 
de les eines digitals.



La nostra missió en la implementació del Fons Next Generation: 
generar valor compartit
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La nostra proposta

Compartint coneixement i assessorant mitjançant l’espai web https://www.caixaenginyers.com/next-generation que 
recull:

-.Convocatòries
-.Informació rellevant
-.Formulari per a la valoració de projectes per part de FI Group, que realitzarà un anàlisi inicial de la iniciativa 
presentada 

 

Posar a disposició les solucions de Banca Empreses  (finançament, anàlisi)

Cooperar 

Informar & assessorar 

Tenir un paper proactiu per tal que els nostres socis/òcies obtinguin ajudes, mitjançant, entre d’altres,  l’acord amb FI 
Group

Analitzar ser part de la cadena de valor de determinats projectes
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La nostra proposta

https://www.caixaenginyers.com/next-generation

 Adreça de contacte: next.generation@caja-ingenieros.es



w w w . c a i x a e n g i n y e r s . c o m

Eduard Barcons Comellas
Director de Banca Institucional a Catalunya i Balears
eduard.barcons@caixa-enginyers.com  - 638 438 501


