
C a i x a  d ’ E n g i n y e r s

Finançament de la transformació verda

15/09/2022



 Constituïda el 1967 per un grup d‘enginyers industrials superiors.

 Amb la vocació d'oferir serveis financers i asseguradors personalitzats de qualitat amb les millors 
condicions, ens els àmbits professional i personal.

 El model cooperatiu promou principis com l'honestedat, l'equitat, la igualtat, la responsabilitat social, 
la solidaritat, l'auto responsabilitat i la transparència.

 En aquests 55 anys el creixement ha estat continu i Caixa d’Enginyers forma part de la UNACC i 
EACB.

 L’entitat fa una aposta clara per la sostenibilitat, un dels eixos vertebradors del grup visible en tots 
els seus àmbits d’actuació:

Caixa d’Enginyers, societat cooperativa de crèdit

“La naturalesa cooperativa del Grup determina el model de banca que construeix cada dia l’Entitat: 
responsable, sempre al costat dels socis, i altament compromesa amb la societat”
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Ni Caixa Ni Banc. Sòcies i socis

Uneix-te avui a una entitat cooperativa on 
entendràs les finances d'una manera diferent.

SOM
COOPERATIVA

SOCIALMENT

RESPONSABLES

FUNDACIÓ

CAIXA D’ENGINYERS

Caixa d'Enginyers és una cooperativa de crèdit en què el

soci és, alhora, client i propietari de l'Entitat, per tant, els

beneficis obtinguts li reverteixen directament, i això ens

permet oferir-li nombrosos avantatges addicionals.

Caixa d'Enginyers ha subscrit el compromís de dur a terme

les seves activitats sota principis ètics, de transparència i

de bon govern.

La Fundació Caixa d'Enginyers és una entitat de caràcter

privat i sense ànim de lucre, que neix amb la voluntat de

desenvolupar un compromís amb la societat i de gestionar

aquells recursos destinats a la promoció i execució de

diverses activitats per al foment d'una societat més justa i

cohesionada.

Per què Caixa d’Enginyers?
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Els nostres 
resultats de 2021 
són un reflex de la 
feina ben feta, de 
l’esforç i la 
fortalesa d’un 
model de negoci 
eficient i 
socialment 
responsable.

Ni Caixa Ni Banc. Sòcies i socis

Uneix-te avui a una entitat cooperativa on 
entendràs les finances d'una manera diferent.
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33 oficines, 22 de les 
quals a Catalunya 

Ni Caixa Ni Banc. Sòcies i socis

Uneix-te avui a una entitat cooperativa on 
entendràs les finances d'una manera diferent.



6

Caixa d’Enginyers, compromís social i ambiental

 En el Grup Caixa d’Enginyers ens hem marcat com objectiu mitigar els efectes del canvi climàtic i
promoure un desenvolupament sostenible.

 Ens hem adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i treballem per assolir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

 La proposta és gestionar i reduir l’impacte que generem com a organització, canalitzar inversió a aquells
sectors que estan definint polítiques per al desenvolupament sostenible i construir aliances que generin
impacte positiu.

 Per poder assolir aquest objectiu treballem sobre diferents eixos d’actuació:

 Des de 2018 som una organització neutra en carboni compensant les nostres emissions de CO2.

 Promovem la inversió en organitzacions que estan compromeses i compten amb polítiques per
mitigar els efectes del canvi climàtic i el desenvolupament sostenible: a 2021 el 85% dels fons
d’inversió i plans de pensions gestionats promouen característiques sostenibles.

 Disposem de productes especialment dissenyats per contribuir a aquests objectius.
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Préstec ECO: finançament d’inversions verdes
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Préstec ECO Rehabilita: conveni Generalitat de Catalunya

 Caixa d'Enginyers ha signat un conveni de col·laboració amb els departaments d'Economia i Hisenda i
Drets Socials, l'Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), l’Institut Català de Finances (ICF), Avalis i altres
entitats financeres, a través del qual ens comprometem a col·laborar en la concessió de finançament a
particulars, professionals i empreses per a la rehabilitació d’habitatges, locals i edificis en matèria de
millora de l’eficiència energètica.

 Amb aquest acord, totes les parts estaran involucrades en els programes d'ajudes en matèria de
rehabilitació residencial del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència, finançat en el marc dels fons
europeus Next Generation EU.

 Poden optar al finançament propietaris, comunitats de propietaris i agents rehabilitadors.

 Cal que la inversió finançada tingui subvenció de l’AHC, i per tant que hi hagi una mesura concreta i
quantificable de la millora de l’eficència.
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Préstec ECO Rehabilita: conveni Generalitat de Catalunya
Carcterístiques generals

Una solució eficient per a inversions que milloren l’eficiència

 Import màxim a finançar equivalent a l’import de les inversions finançades (*).

 Fins a 15 anys de termini de devolució. Aquí s’hi inclou un mínim d’1 any de carència de capital, 

mentre s’espera que arribi la subvenció de la Generalitat de Catalunya.

 Tipus d’interès fix.

 Fins a 30.000 €, opció de contractació en modalitat online, de manera fàcil, sense paperassa i sense 

despeses de notaria.

 Sense vinculacions ni contractació de productes combinats addicionals.

 Disposició immediata tan aviat es disposi de la llicència d’obres per a l’execució de la inversió 

subvencionada.

* Per poder accedir al finançament, és necessari acreditar la resolució positiva de la subvenció rebuda.
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Préstec ECO Rehabilita: conveni Generalitat de Catalunya
Consulta la simulació al nostre web www.caixaenginyers.cat o en aquest enllaç. 

http://www.caixaenginyers.cat/
https://www.caixaenginyers.com/simulador-prestamos


11

Altres eines que us proposem

 Guia de taxonomia verda: publicada a maig de

2022, és un document que pretén ajudar a les

empreses a determinar si la seva activitat és

elegible per la taxonomia i si està alineada, de

forma senzilla i en diferents passes, amb

exemples pràctics.

 Calculadora CIMS: permet calcular l'impacte

mediambiental i social positiu que generen les

inversions en els fons ISR del grup, per l’import

definit i per un any.

https://www.caixaenginyers.com/documents/20143/663361151/Guia_Taxonomia_ca.pdf/466b6888-817b-646c-82a8-4851cd6c479d?t=1651663084426
https://www.caixaenginyers.com/web/fondosinversion/calculadora-medioambiental
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http://www.cajaingenieros.es/

