
ENTITAT CAIXA D’ENGINYERS

PRODUCTE/
SERVEI

BANCA RESPONSABLE

LOGOTIP

DESCRIPCIÓ

Caixa d'Enginyers és una societat cooperativa d’estalvi i crèdit 
que compta amb més de 200.000 socis i desenvolupa un model 
de banca personal, comercial, institucional i d’empresa en el 
territori espanyol amb la vocació de donar servei als 
professionals, ja siguin enginyers o d’altres professions. 
Fundada el 1967, la característica distintiva del model 
cooperatiu de Caixa d’Enginyers és que el soci és alhora client i 
propietari de l’entitat. 

VALORS/
PRINCIPIS

El model de gestió del risc està basat en la sostenibilitat, qualitat
en la gestió, responsabilitat, seguiment, compromís i 
independència. 
L’activitat es regeix a través dels valors, principis i normes 
d’actuació recollits en el Codi ètic, que promou el 
desenvolupament de les tasques professionals sota criteris 
d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i 
transparència. 
La política de finançament i inversió integra criteris de drets 
humans, laborals, socials i de respecte al medi ambient. Les 
inversions exclouen fabricants d’armes, d’explosius o de 
vehicles militars, fabricants de components específics per a la 
indústria militar (>10% dels ingressos), fabricants de tabac i 
empreses de jocs d’atzar. 
El model cooperatiu i socialment responsable posa el soci en el 
centre de l’activitat. 
Compromís amb la formació i el desenvolupament dels seus 
professionals, així com la igualtat d’oportunitats a tots els nivells.
Promoció de la inversió socialment responsable (ISR), que 
fomenta la sostenibilitat de l’economia i a protegir el medi 
ambient. 
Impuls d’iniciatives per millorar l’ecoeficiència de l’organització 
Preservació del medi ambient a través d’accions de 
sensibilització i mitigació dels efectes del canvi climàtic. 
Compromís amb la societat a través de la Fundació Caixa 



d’Enginyers, que destina els seus recursos a millorar la qualitat 
de vida i benestar, a facilitar la reinserció social i laboral de les 
persones, a protegir el medi natural i a fomentar la innovació, la 
formació i l’excel·lència professional. 

PRODUCTES/
SERVEIS

A més dels serveis per particulars i empreses, tenen gestió 
específica per les Administracions Públiques: 
-Finançament: préstecs, pòlisses, fons europeus de recuperació 
-Servei d’Assessorament en Assegurances (SAS) 
-Assegurances per gestionar els riscos (patrimonials, activitats, 
laborals...) 
-Serveis bancaris i mitjans de pagament (TPV) 
-Transaccionals (banca online, emissió massiva de rebuts, 
TPV...)

MÉS
INFORMACIÓ https://www.caixaenginyers.com/


