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MicroBank desenvolupa  
la seva activitat en 

diferents àmbits relacionats 
amb els Objectius de 

Desenvolupament 
Sostenible

MicroBank el 2021

...al desenvolupament 
econòmic i a la creació 
d’ocupació

17.007
llocs de treball directes creats 
amb el suport als emprenedors

6.672
negocis iniciats  
amb el suport financer rebut

3.595 M€ 
aportats al PIB espanyol per part 
de les empreses finançades

Microcrèdits 
i altre finançament 
amb impacte social

« Contribució

Per valor de:

Per valor de:

742 M€  

209 M€  

102.080 
microcrèdits concedits

5.142
altres préstecs amb impacte social
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...a generar un 
impacte social 
positiu

28 M€
destinats a empreses socials

50%
dels beneficiaris atesos gràcies  
al préstec de MicroBank

4.619
microcrèdits atorgats destinats  
a pal·liar els efectes de la COVID-19

...a la inclusió 
financera

86.859
beneficiaris d’un Microcrèdit Familiar

15.221 
emprenedors van formalitzar  
un Microcrèdit Negocis

34 M€
en microcrèdits destinats a emprenedors que han 
rebut el suport d’entitats de l’àmbit social

0,5 M€
en microcrèdits a persones en situació d’alta 
vulnerabilitat
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L’any 2021 serà recordat com un any de recuperació eco-
nòmica i social, després del fort deteriorament que vam 
patir arran de l’esclat de la pandèmia els primers mesos del 
2020. Hem de tenir en compte, però, que tot i ser una gran 
notícia, aquesta recuperació no està arribant a tothom per 
igual.

Per a CaixaBank, el 2021 ha estat sens dubte un dels anys 
més importants de la nostra història. Un any en què s’ha 
produït la fusió entre CaixaBank i Bankia, gràcies a la qual 
ens hem convertit en l’entitat financera capdavantera del 
país i la referència per a més de 20 milions de clients a  
Espanya i Portugal. Això no només és motiu d’orgull per  
a tots nosaltres, sinó que també comporta una gran res-
ponsabilitat amb els nostres clients, amb el territori i amb 
la societat en el seu conjunt.

Una responsabilitat que assumim amb molta determinació, 
perquè som molt conscients de l’impacte que la nostra ac-
tivitat té sobre la societat per dues raons: d’una banda, 
amb la nostra activitat ajudem les empreses i famílies fi-
nançant els seus projectes i gestionant les seves inver- 
sions; i, de l’altra, una part molt important dels nostres 
beneficis reverteix en la societat a través de l’obra social 
de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

CaixaBank gaudeix d’una posició de fortalesa per haver as-
solit una mida crítica molt notable, una gran robustesa fi-
nancera i una capacitat extraordinària per aconseguir una 
rendibilitat sostenible. Tot això ens ha d’ajudar a seguir 
complint el nostre propòsit, que no és més que continuar 
donant suport a les empreses i famílies, perquè aquesta és 
la millor manera de contribuir a la recuperació socioeconò-
mica del nostre país i, per tant, al benestar de la nostra  
societat.

Carta del President de CaixaBank

Per tal que aquesta recuperació arribi a tothom, tenim un 

model de fer banca diferencial. Un model que es basa en 

una forta vocació de servei amb l’afany d’estar molt a prop 

dels nostres clients i de la societat.

I és en aquest model de fer banca on MicroBank, el banc 

social de CaixaBank, juga un paper clau en el suport i 

l’acompanyament als clients a través dels microcrèdits i del 

finançament amb un impacte social, desenvolupant una 

tasca extraordinària que afavoreix la inclusió, la cohesió i 

l’emprenedoria social.

L’any 2020, l’activitat de MicroBank va registrar xifres rè-

cord com a conseqüència de la irrupció de la pandèmia, 

tant en nombre d’operacions com en import, amb un 

enorme esforç per ajudar les famílies vulnerables, els  

emprenedors i les petites empreses afectades per  

la COVID-19. Perquè si bé és cert que la crisi va afectar el 

conjunt de la societat, els seus efectes van ser encara més 

profunds en els col·lectius més vulnerables.

L’any 2021, l’entitat ha continuat creixent encara més, 

amb xifres de les quals estem profundament orgullosos i 

que fan palès que, des de la seva creació el 2007,  

MicroBank ha ajudat més de 940.000 famílies i més de 

215.000 petits negocis a dur a terme els seus projectes. 

De cara al futur, sens dubte des de CaixaBank gaudim d’un 

punt de partida privilegiat fruit de la fusió que ens permet 

afrontar amb confiança els reptes que tenim per davant 

com a societat, com a sector i com a entitat. Volem do-

tar-nos de les capacitats necessàries per liderar el procés de 

transformació que s’està produint al nostre sector. Per tal 

que això sigui possible, comptem amb una fortalesa finan-

cera sòlida, una gran solvència i un model de distribució 

únic, però sobretot tenim la confiança dels nostres clients i 
el compromís de tot l’equip de CaixaBank.

En definitiva, el nostre projecte es basa en un model de fer 
banca molt inclusiu i proper a la societat, a les necessitats 
de les famílies i les empreses. Un model en què el “què”, 
els objectius, és molt important; però el “com”, les mane-
res de fer, ha de ser realment diferent.

José Ignacio Goirigolzarri
President de CaixaBank
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El Grup CaixaBank ha tancat l’exercici 2021 consolidant la 

seva posició com a entitat financera líder al mercat espanyol. 

Hem completat amb èxit la fusió més important del sector 

a Espanya i en només vuit mesos hem integrat els equips 

humans, el model comercial i els sistemes tecnològics de 

les dues entitats d’origen. I el que és més important, hem 

estat capaços de compatibilitzar aquest gran esforç d’inte-

gració amb un desenvolupament molt intens de la nostra 

activitat comercial i de serveis als nostres més de 20 milions 

de clients a Espanya i Portugal.

Després de la integració de Bankia, el Grup gestiona actius 

per valor de 680.036 milions d’euros; manté la xarxa co-

mercial més gran d’Espanya, amb 4.615 oficines retail i 

13.008 caixers automàtics; dona servei presencial a més de 

2.600 municipis, i continua sent el referent en digitalitza-

ció, amb una base de més de 10 milions de clients digitals. 

Aquesta important presència i capacitat de distribució, junt 

amb la vasta fortalesa econòmica del Grup, ens converteix 

en un actor decisiu per poder donar suport a les famílies i 

empreses i, d’aquesta manera, poder contribuir a la recu-

peració de l’economia.

MicroBank és una peça fonamental del Grup per assolir 

aquest propòsit atès que permet l’accés a solucions finan-

ceres als col·lectius i famílies més vulnerables i dona suport 

als emprenedors i a les microempreses perquè puguin de-

senvolupar els seus negocis i generar ocupació. 

La tasca de MicroBank, que ha estat crucial des que es va 

fundar l’any 2007, s’ha tornat encara més rellevant durant 

la pandèmia de la COVID-19, durant la qual moltes perso-

nes van necessitar suport per atendre necessitats imprevis-

tes o per garantir la viabilitat dels seus negocis. El 2021, 

Carta del Conseller Delegat de CaixaBank

MicroBank va formalitzar més de 107.000 operacions, una 

xifra rècord des de la seva creació, que va permetre la crea- 

ció de 6.672 nous negocis i 17.007 nous llocs de treball.

En els seus gairebé 15 anys d’història, MicroBank ha conce-

dit microcrèdits per un import total de 6.906 milions d’eu-

ros i ha contribuït al manteniment o a la creació de més de 

280.000 llocs de treball. També ha finançat un total de 514 

milions d’euros en projectes que generen un impacte social 

positiu en sectors com la salut, l’educació o l’economia  

social. 

Avui dia, MicroBank és el líder europeu en finançament amb 

impacte social amb el suport permanent de CaixaBank i con-

tribueix de manera efectiva al desenvolupament de la socie-

tat en el seu conjunt i a l’assoliment dels Objectius de Desen-

volupament sostenible (ODs) de les Nacions Unides (ONU).

Al Grup CaixaBank som conscients que les entitats finance-

res juguem un paper important en l’impuls de la mobilitza-

ció de capitals cap a una economia més inclusiva i sosteni-

ble, i és per això que continuem avançant de manera 

destacada en matèria de sostenibilitat. Acabem d’aprovar 

un nou Pla Director de sostenibilitat per als propers tres 

anys en el qual MicroBank continua jugant un paper decisiu 

en el compliment del propòsit de CaixaBank. 

També som conscients que només podem tenir èxit si se-

guim guiant-nos pels nostres valors de sempre i actuem en 

tot moment al servei dels nostres clients i de tota la societat. 

Treballarem per seguir donant suport a les famílies, als em-

prenedors i a les empreses i per seguir oferint solucions que 

contribueixin al progrés social. Aquesta és l’essència del 

Grup CaixaBank i també la del seu accionista de referència, 

”la Caixa”.

Gonzalo Gortázar Rotaeche
Conseller Delegat de CaixaBank
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Recordarem el 2021 com un any indissociable de la pandè-

mia. L’arribada de la vacuna ha estat la millor notícia de 

l’any, però l’aparició de noves variants no ha permès el final 

de la crisi sanitària. Malgrat els símptomes de recuperació, 

les conseqüències econòmiques continuen afectant les fa-

mílies i empreses més vulnerables de tota mena de sectors 

d’activitat i mida. 

En aquest context, des de MicroBank, el banc social de 

CaixaBank, hem centrat els nostres esforços en contribuir 

a la recuperació econòmica de les famílies, emprenedors i 

empreses socials. En concret, al llarg del 2021 hem ator-

gat finançament per un valor global de 953 milions d’eu-

ros que s’han concretat en 107.222 operacions a Espa-

nya, una dada que representa un creixement del 5,85% 

respecte l’any anterior. Tot i que el 2020 l’esclat de la 

COVID-19 va condicionar l’activitat de MicroBank i es va 

posar l’accent en els microcrèdits a emprenedors i micro-

empreses (molt afectats econòmicament per les restric-

cions i conseqüències de la pandèmia i amb grans neces-

sitats de liquiditat per mantenir els negocis en 

funcionament), el 2021 s’ha posat la lupa sobre les famí-

lies. Els microcrèdits de MicroBank per ajudar a pal·liar les 

necessitats i les despeses imprevistes de les persones vul-

nerables han crescut un 46,8% el 2021 i han ajudat gai-

rebé 87.000 famílies amb un finançament de 546,85 mi-

lions d’euros. 

Tot i això, els microcrèdits dirigits a negocis continuen 

sent una part fonamental de la nostra tasca i durant el 

2021 hem contribuït a finançar 15.221 projectes a través 

de 195,8 milions d’euros que han servit per crear ocupa-

ció, riquesa al territori i benestar. Alguns d’aquests pro-

jectes són casos d’èxit reals malgrat les dificultats del con-

Carta del President de MicroBank

text, això ens anima a seguir treballant per sumar cada 

vegada més històries de superació personal amb un final 

feliç. 

El 2021 també ha estat un any de creixement de les línies 

de finançament adreçades a sectors amb impacte social, 

com ara la salut, l’educació i l’economia social, capítol al 

qual hem dedicat 210 milions d’euros, un 36,7% més que 

el 2020. 

Totes aquestes dades posen en relleu l’encert del camí em-

près per posicionar-nos com a banca de finançament amb 

impacte social i la consecució dels objectius previstos al 

nostre Pla Estratègic 2019-2021. En poc temps hem acon-

seguit consolidar-nos com a referent en el finançament 

amb impacte social i seguirem treballant per amplificar 

aquesta visió, sense oblidar l’ingent tasca que desenvolupa 

MicroBank en l’àmbit de les microfinances, on som una 

entitat líder a Europa. 

L’assoliment d’aquests èxits, però, no es pot explicar sense 

la implicació de CaixaBank i les institucions europees vincu-

lades a l’emprenedoria i les microfinances que donen su-

port a la nostra activitat. Es tracta d’un esforç en equip, un 

mèrit col·lectiu on CaixaBank continua demostrant la seva 

sensibilitat social i el seu compromís amb les persones i 

col·lectius més desfavorits, que anima les entitats europees 

més prestigioses del sector a avalar i promoure la tasca  

de MicroBank per generar riquesa, progrés i benestar al 

territori.

El 2022 arriba carregat de nous reptes de futur, en espe-

cial marcats per la fusió amb Bankia. Aquesta operació ha 

convertit CaixaBank en líder del mercat. Això permetrà, 

sens dubte, traslladar encara més el seu compromís social 

Juan Carlos Gallego
President de MicroBank

a fets concrets. La fusió també obre noves oportunitats 
de creixement per a MicroBank en un exercici en què la 
digitalització i les noves aliances estratègiques també se-
ran aliades en la nostra vocació de continuar facilitant 
l’accés al crèdit als col·lectius més vulnerables i en la cre-
ació d’ocupació i riquesa gràcies al microcrèdit per a em-
prenedors i microempreses, a més de continuar donant 
suport a sectors amb impacte social.
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Compromís 
de MicroBank
MicroBank, el banc social de CaixaBank, és un 
referent en la inclusió financera a través dels 
microcrèdits. Els objectius de MicroBank se centren 
a satisfer unes necessitats que no estan prou 
cobertes pel sistema creditici tradicional, d’acord 
amb els paràmetres de rigor i sostenibilitat d’una 
entitat bancària.

01
10



La suma d’honestedat  
i de professionalitat. S’ha 
de cultivar amb empatia, 
dialogant, sent propers i 
accessibles.

Compromís no només 
d’aportar valor als clients  
i empleats, sinó també  
de contribuir al 
desenvolupament d’una 
societat més justa amb més 
igualtat d’oportunitats.

Voluntat de servei i 
d’oferir un tracte 
excel·lent amb els 
productes i serveis més 
adequats per a cada 
client.

MicroBank regeix la seva actuació 
d’acord amb els valors corporatius 
del Grup CaixaBank:

MicroBank compagina l’aportació de valor en termes socials, satisfent necessitats que no estan 
prou cobertes pel sistema creditici tradicional, amb la generació dels recursos necessaris per-
què el projecte pugui continuar creixent al ritme que exigeix la demanda existent, seguint els 
paràmetres de rigor i sostenibilitat d’una entitat bancària. D’aquesta manera, es materialitza 
un model de banca social que facilita l’accés al crèdit a través de serveis financers de qualitat, 
amb els següents objectius:

Qualitat

Confiança

Compromís 
social

La creació d’ocupació, mitjançant la posada en marxa  
o l’ampliació de negocis a través de la concessió de  
microcrèdits a emprenedors i empreses socials.  

La inclusió financera, gràcies a l’afavoriment de l’accés igualitari  
al crèdit, especialment per a les persones sense garanties,  
així com l’accés als serveis bancaris de nous clients a través  
de la xarxa comercial de CaixaBank. 

El foment de l’activitat productiva, mitjançant la concessió  
de suport financer a professionals autònoms i microempreses  
com a instrument dinamitzador de l’economia.

La generació d’impacte social i mediambiental, donant  
suport financer a projectes que generen un impacte social positiu  
i mesurable.  

El desenvolupament personal i familiar, donant resposta  
a les necessitats financeres de les persones amb ingressos  
moderats i facilitant la superació de dificultats temporals a través  
dels microcrèdits. 

La contribució directa, indirecta i induïda a l’economia 
espanyola pel que fa a l’impacte en el PIB i en la generació 
d’ocupació. 
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MicroBank,  
claus  
estratègiques

02
L’any 2021 marca el tancament del Pla Estra-
tègic 2019-2021. Un pla enfocat en què el 
banc evolucioni cap a un model més ambi- 
ciós, d’un banc especialitzat en microfinances 
a un banc líder en finançament amb impacte 
social. 

Tanmateix, el context marcat per la pandèmia 
de la COVID-19 va alterar alguns dels objec-
tius del pla i en tot moment s’ha prioritzat 
arribar als col·lectius que més ho han neces-
sitat en un moment tan delicat des del punt 
de vista social i econòmic. D’aquesta manera, 
la nostra labor va reforçar el compromís 
comú que mantenim amb CaixaBank: contri-
buir al benestar de la societat i en especial al 
dels col·lectius més vulnerables. 

Les grans línies marcades pel Pla Estratègic 
2019-2021 han assolit un alt grau de conse-
cució. 
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Compromís amb la 
societat i el planeta

Compromís  
amb les persones

Contribució de MicroBank a l’Agenda 2030

El setembre del 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 
per al Desenvolupament sostenible, un pla d’acció per a les persones, el planeta i la prosperi-
tat, que també té l’objectiu de reforçar la pau universal i l’accés a la justícia. L’Agenda 2030 
per al Desenvolupament sostenible estableix 17 Objectius de Desenvolupament sostenible 
amb 169 fites que cobreixen els àmbits econòmic, social i mediambiental.

L’activitat i el model de negoci de MicroBank contribueixen als Objectius de Desenvolupament 
sostenible. En concret, s’han identificat tres ODs prioritaris que alhora s’interrelacionen amb 
uns altres sis, als quals MicroBank també contribueix de manera transversal. A l’apartat  
“5. Impacte de la nostra activitat” es detallen els objectius específics als quals està contribuint 
MicroBank.   

Línies estratègiques 2019-2021

Prioritaris ODS interrelacionats

La societat és canviant i cada dia encarem nous reptes que fan necessària una actualització 
estratègica per marcar el nou full de ruta dels propers anys. En aquest sentit, la preparació 
del proper Pla Estratègic, que s’està abordant actualment, reflecteix noves oportunitats de 
creixement en un exercici en què la digitalització i les noves aliances estratègiques també 
seran aliades en la nostra vocació de seguir facilitant l’accés al crèdit als col·lectius més 
vulnerables i seguir contribuint als Objectius de Desenvolupament sostenible.
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A

B

C

Manteniment del focus en l’activitat tradicional

•  Optimització de l’activitat en microfinances

Enfortiment de la nostra capacitat organitzativa i de gestió

•  Integració/coordinació organitzativa amb CaixaBank

•  Millora de la qualitat i l’accés a la informació de gestió

•  Adequació de les funcions de riscos als nous requeriments

Transició del lideratge en Microcrèdits al lideratge  
en Banca amb impacte social

•  Desenvolupament i validació de la proposta de valor ampliada

•  Reposicionament del banc davant els stakeholders



Treball en equip de 
MicroBank amb CaixaBank 
i els seus principals grups 
d’interès 
El suport de CaixaBank, la implicació de les institucions financeres europees i 
l’elevat nivell de capitalització, juntament amb la seva àmplia xarxa de 
distribució, constitueixen les fortaleses bàsiques que fan possible la consecució 
dels objectius de MicroBank, centrats a satisfer unes necessitats no prou 
cobertes pel sistema creditici tradicional.

03
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CaixaBank és l’únic accionista de MicroBank. Ha donat suport a MicroBank des de la seva 
creació l’any 2007, atorgant-li el finançament necessari per al creixement de l’activitat credití-
cia i comercialitzant els productes del banc social a través de les més de 4.000 oficines de la 
seva xarxa comercial per posar a disposició del client tota la seva gamma de productes amb la 
màxima qualitat de servei i proximitat possibles, la qual cosa li permet donar resposta a tots els 
col·lectius, inclosos els més vulnerables. 

La relació entre CaixaBank i MicroBank s’articula mitjançant un contracte d’agència segons el 
qual CaixaBank ofereix a MicroBank un servei integral de suport i comercialització.

La relació entre CaixaBank i MicroBank

4.615    
oficines retail

“A través de MicroBank, 
ajudem molts emprenedors a 
fer realitat el seu somni, 
també donem suport a les 
famílies que tenen més 
dificultats perquè puguin 
fer-se càrrec d’imprevistos. La 

capil·laritat que aporta la xarxa comercial de 
CaixaBank permet arribar a totes les persones, fins i 
tot les que viuen en zones menys poblades. Tant en 
l’esfera personal com en la professional, és quelcom 
que emociona i motiva”.

María Lourdes Montes Salvador 
Gestora oficina 7413 (Almeria)
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“MicroBank és un soci 
tradicional del FEI i ha estat 
beneficiari de diversos 
programes de garanties al 
llarg dels anys. Aquesta 
cooperació ajuda el banc a 
reforçar i ampliar el seu 

enfocament inclusiu posant els serveis financers a 
l’abast de tothom, sense discriminació. Persones 
immigrants, a l’atur, estudiants, emprenedors o 
empreses socials, tots tenen l’oportunitat de fer 
realitat els seus somnis amb MicroBank”.

Cristina Dumitrescu 
senior Investment Manager del Fons Europeu  
d’Inversions per al Finançament inclusiu

MicroBank té el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l’empre-
nedoria i les microfinances. Actuem com a intermediaris entre les institucions i el client final 
canalitzant els fons de la Comissió Europea. 

Suport de les institucions europees

16

TREBALL EN EqUIP DE MICROBANk AMB CAIXABANk I ELs sEUs PRINCIPALs GRUPs D’INTERès 

Des del 2008, MicroBank i el FEI mantenen una estreta col·laboració per promoure el finança-
ment per a la creació, la consolidació o l’ampliació de projectes empresarials i de negoci. s’inicia 
el seu acord per mitjà del Programa Marc de Competitivitat i Innovació (CIP).

Fons Europeu d’Inversions (FEI)



El 2021 es va continuar amb els següents programes:
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Programa EasI 
(Employment and 
social Innovation) per 
Finançar Empreses 
socials

Al juliol del 2018, en el marc de les estretes 
relacions entre MicroBank i el FEI, ambdues 
parts van decidir signar un nou acord de ga-
ranties. Aquest acord té una gran importància 
per a l’entitat, ja que permet el llançament i la 
consolidació d’una de les noves línies d’actua-
ció que preveu el nou pla estratègic: el finan-
çament a empreses i entitats intervinents en 
l’àmbit de l’economia social.

L’acord, que en un inici contemplava un im-
port de 50 milions d’euros, es va ampliar du-
rant l’any 2020 fins als 130 milions d’euros. 
Això permetrà seguir donant suport financer a 
les empreses socials fins l’any 2023.

Programa skills  
and Education

El 2021, MicroBank ha signat un nou acord 
amb el Fons Europeu d’Inversions (FEI) per mi-
llorar l’accés al finançament per a particulars i 
organitzacions que vulguin invertir en forma-
ció i educació amb l’objectiu de millorar l’ocu-
pabilitat.

Programa COsME II

Aquest programa facilita garanties a MicroBank 
per cobrir una part del risc assumit en la con-
cessió de microcrèdits.

L’acord actual permetrà concedir microcrèdits 
per un import total de 1.200 milions d’euros a 
emprenedors i microempreses amb l’objectiu 
de promoure l’emprenedoria.

COSME COVID-19 
En el marc del programa COsME, el 2020  
MicroBank va signar un nou acord adreçat a 
emprenedors que necessitin liquiditat per miti-
gar els efectes de la crisi provocada per la pan-
dèmia. L’acord, que encara és vigent, perme-
trà destinar 310 milions d’euros a aquest 
objectiu. 

Màster ERAsMUs

Aquest acord facilita als estudiants universita-
ris amb menys recursos l’accés als estudis de 
màster Erasmus, la qual cosa els permet am- 
pliar els seus estudis a universitats europees 
ubicades en un país diferent al de la seva resi-
dència.



Impacte de  
la col·laboració de 
MicroBank amb el FEI

Import  

2.198 M€
Microcrèdits  

171.642
Import mitjà  

12.806 €

 Impacte del finançament 
del préstec del BEI en 
l’activitat de MicroBank

Import  

267,7 M€
Microcrèdits  

23.923
Import mitjà  

11.188 €

Impacte del finançament  
del préstec del CEB en 
l’activitat de MicroBank

Import  

660,9 M€
Microcrèdits  

69.392
Import mitjà  

9.524 €
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MicroBank va ser el 2013 el primer banc euro-
peu a rebre finançament del BEI per concedir 
microcrèdits. Des d’aleshores, ha subscrit tres 
préstecs amb el banc de la Unió Europea per 
un import de 190 milions d’euros amb l’objec-
tiu de fomentar l’accés al finançament a llarg 
termini i la creació d’ocupació, especialment 
entre els joves.

El CEB ha donat suport a l’activitat de MicroBank 
des que va constituir-se. 

Els fons rebuts del CEB permeten a MicroBank 
concedir nous microcrèdits i contribueixen que 
pugui continuar aplicant condicions especial-
ment competitives i adaptades a les necessitats 
dels seus clients.

Banc Europeu  
d’Inversions (BEI)

Banc de 
Desenvolupament del 
Consell d’Europa (CEB)



Entitats col·laboradores

“A la Creu Roja cada dia 
tractem amb persones que es 
troben en risc d’exclusió 
financera. El nostre 
coneixement de la seva 
situació i els serveis 
d’assessorament i suport 
tècnic que oferim, junt amb la intensa tasca de 
MicroBank en la concessió de microcrèdits, s’han 
consolidat en els darrers anys com un tàndem 
perfecte per a la creació de projectes 
d’autoocupació per part de col·lectius vulnerables”.

Maika Sánchez 
Directora de l’Àrea d’Ocupació de la Creu Roja Espanyola

Tipologia de les entitats  
que col·laboren amb 
MicroBank:

92  
ajuntaments

39  
cambres de comerç

88  
organitzacions no lucratives

11  
universitats i escoles de negocis

40  
altres administracions públiques

270  
total d’entitats

Aquestes entitats fan d’enllaç entre els clients potencials i MicroBank.

L’emprenedor 
acudeix a l’Entitat 
Col·laboradora 
perquè l’assessori i 
emeti l’informe de 
viabilitat.

L’emprenedor 
sol·licita un 
microcrèdit  
a l’oficina.

L’oficina entrevista 
l’emprenedor 
i trasllada la 
documentació  
a MicroBank.

El Comitè de Riscos 
de MicroBank 
resol l’operació i la 
comunica a l’oficina.
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Un altre element essencial en els objectius estratègics de MicroBank són les 270 entitats que 
actuen de manera activa amb el banc per promoure l’autoocupació facilitant l’accés al finan-
çament mitjançant els microcrèdits, especialment entre els col·lectius que es troben en risc 
d’exclusió financera.

   



A través d’aquesta xarxa de col·laboració, podem arribar als emprenedors que necessiten  
l’assessorament d’una entitat per dur a terme el seu projecte empresarial.

Microcrèdit Negocis / Conveni amb entitats

1.825   
emprenedors beneficiats

34 M€   
import total concedit

Gràcies a aquest suport no financer, els emprenedors han pogut millorar les seves capacitats 
de gestió financera (66%) i comercial (68%), la qual cosa ha generat un efecte positiu en el 
seu negoci.  
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Serveis aportats per  
les entitats col·laboradores

El 2021, MicroBank ha injectat 34 milions d’euros en microcrèdits per donar suport a emprenedors 
que han necessitat l’assessorament d’entitats col·laboradores d’àmbit social.

Algunes de les entitats més destacades en nombre i import de les operacions són Incorpora- 
Fundació ”la Caixa”; Andalucía Emprende; les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, serveis i 
Navegació d’Espanya; l’Institut de la Dona; la Creu Roja Espanyola; el servei Canari d’Ocupació o la 
Fundación Acción contra el Hambre.

Avaluació  
Faciliten el coneixement dels clients que sol·liciten un  
microcrèdit, la qual cosa contribueix a una millor valoració  
de l’operació.

Suport  
Ofereixen serveis d’assessorament i suport tècnic als emprenedors, 
necessaris per a la preparació del seu projecte empresarial i 
l’avaluació prèvia de la seva viabilitat i coherència.

Universalització  
Contribueixen a ampliar la xarxa de distribució dels productes  
i serveis de MicroBank, sobretot entre els col·lectius amb més 
dificultats d’accés al finançament.

Tipus de suport més sol·licitats en els primers mesos: 

Els tres primers mesos

Gestió 79%
Comunicació i màrqueting 71%
Digitalització i e-commerce 39%
Logística 25%
Finances 64%
Gestió de persones 32%
Aspectes personals de l’emprenedor 82%

Hores mensuals destinades a donar suport als emprenedors:

0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20

Els tres primers mesos 9% 55% 27% 9%
Després de tres mesos,  
durant el primer any 59% 18% 9% 14%



Durant el 2021, hem implementat nous pro-
grames per millorar les aptituds dels nostres 
professionals, que han cursat un total aproxi-
mat de 700 hores de formació. En destaquen el 
Pla de Desenvolupament de la gestió corporati-
va i l’On-boarding de nous empleats. 

D’altra banda, hi ha hagut converses amb els 
col·laboradors per detectar les àrees de millora 
i desenvolupament i elaborar Plans Individuals 
de Desenvolupament.

Desenvolupament  
del talent

MicroBank té un marc sòlid de polítiques efec-
tives que garanteixen la igualtat i fomenten la 
diversitat en totes les seves dimensions. A més 
de les polítiques de grup a què s’adhereix,  
MicroBank té el seu propi protocol de concilia-
ció, protocol per a la prevenció, tractament i 
eliminació de l’assetjament sexual i laboral i 
protocol de parelles de fet.

Diversitat  
i igualtat

MicroBank compta des de 2018 amb la Certifi-
cació EFR (empresa familiarment responsable), 
que concedeix la Fundación Másfamilia. Es 
tracta d’una certificació que reconeix les bones 
pràctiques a les organitzacions que integren 
models per conciliar de la vida laboral, personal 
i familiar.

Empresa 
familiarment 
responsable
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Els nostres empleats

Com a banc amb impacte social, afavorim el 
desenvolupament del potencial i el talent de 
les persones. Creiem en la diversitat i l’empo-
derament i fomentem la millora contínua de 
l’experiència dels nostres empleats. 

La plantilla de MicroBank està integrada per 
un 53% d’homes i un 47% de dones. L’edat 
mitjana és de 45 anys. Totes tenen contractes 
indefinits. 

Els nostres empleats són clau per assolir els 
objectius de MicroBank i, per això, volem 
atreure els millors professionals i promoure el 
desenvolupament humà en un bon ambient 
de treball.  



Els clients de MicroBank 
se segmenten en diferents 
tipologies:

39,4%   
emprenedors  
i microempreses

57,7%  
famílies

2,9%   
d’empreses socials

Edat mitjana del sol·licitant:  
36-45 — anys

sexe:  
51% — dones

Nacionalitat:  
80% — espanyols

Estudis:  
89%—  sense estudis 

universitaris

Perfil de client

Edat mitjana del sol·licitant:  
36-45 — anys

sexe:  
63% — homes

Nacionalitat:  
79% — espanyols

Estudis:  
68% —  sense estudis 

universitaris

Perfil de 
l’emprenedor

Perfil de les 
famílies
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Clients MicroBank 

L’adequació dels productes financers a les ne-
cessitats reals dels clients és fonamental per 
assolir els nostres objectius. La xarxa comercial 
de CaixaBank i les entitats col·laboradores 
traslladen a MicroBank les necessitats que 
perceben en els clients. El procés de llança-
ment d’un nou producte implica el seu 
desenvolupament per part de l’equip de  
MicroBank i la seva aprovació per part del 
Comitè de Producte de CaixaBank, que ana-
litza les característiques i els riscos relacionats 
i la seva adequació al públic al qual s’adreça.



MicroBank assumeix el compromís de facili-
tar als seus clients informació precisa, veraç i 
comprensible de les seves operacions, comis-
sions i procediments per canalitzar reclama- 
cions i resoldre incidències.

MicroBank està adherit al Reglament per a la 
Defensa del Client de CaixaBank.

Reclamacions rebudes a través del servei 
d’atenció al client i el Banc d’Espanya el 2021.

Servei  
d’atenció al client

L’excel·lència és un dels valors fonamentals de MicroBank, per això, la satisfacció dels clients se situa 
en el centre de l’actuació professional.

MicroBank fa enquestes de satisfacció semestrals a famílies i emprenedors.

Satisfacció del client

62  
reclamacions rebudes

11%  
no admeses

31%  
resoltes a favor de l’entitat

69%  
resoltes a favor del client

INFORME ANUAL MICROBANK 2021 
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2021

Negocis

Clients satisfets o molt satisfets  
amb els serveis de MicroBank 93,6%

Valoració mitjana 8,84

1r aspecte més valorat del servei Tracte i atenció del personal

2n aspecte més valorat del servei Temps de gestió

Famílies

Clients satisfets o molt satisfets  
amb els serveis de MicroBank 94,1%

Valoració mitjana 8,93

1r aspecte més valorat del servei Tracte i atenció del personal

2n aspecte més valorat del servei Temps de gestió

Dades de les ràtios de gestió



Model  
de negoci 
MicroBank ha consolidat un model de negoci basat 
en els microcrèdits i altres vies de finançament amb 
impacte social.

04
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Oferta de finançament

Microcrèdits Altre finançament  
amb impacte social 

Famílies Negocis

EducacióIntegració

Emprenedoria 
i innovació

Economia  
social

PRÉSTECS SENSE GARANTIA REAL



Import total

Milions d’euros

204

374

196

2019 2020 2021

63%  
de les operacions s’han  
destinat a emprenedors  
i el 37% a microempreses.

30%  
de les operacions s’han destinat a 
pal·liar els efectes de la COVID-19.   

Import mitjà

Euros

12.110
11.571 

12.870

2019 2020 2021

Total microcrèdits Negocis

16.812

32.331

15.221

2019 2020 2021

Nre. d’operacions

Microcrèdit Negocis

Adreçat a:

Emprenedors i microempreses amb menys de 10 treballadors i 
amb una facturació no superior a dos milions d’euros l’any que 
necessiten finançament per iniciar, consolidar o ampliar el nego-
ci o per atendre necessitats de capital circulant.

Aquest finançament esdevé possible gràcies a la garantia que ha 
estat proveïda per COsME i el Fons Europeu per a Inversions Es-
tratègiques (FEIE) establerta en el marc del Pla d’Inversions per a 
Europa.

Característiques principals:

Préstec amb garantia personal a tipus fix.

El Microcrèdit Negocis es concedeix sobre la base  
de la confiança en el sol·licitant i en el seu projecte 
empresarial, sense garantia real.

 El període màxim de devolució és de sis anys, amb una 
carència opcional de sis mesos.

Exercici 2021: 

195,9 M€15.221  
 microcrèdits
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Microcrèdits

Què és un microcrèdit?
Els microcrèdits són préstecs de fins a 25.000 euros, sense 
garantia real, adreçats a persones que per les seves condi- 
cions econòmiques i socials poden tenir dificultats d’accés al 
finançament bancari tradicional. La seva finalitat és fomentar 
l’activitat productiva, la creació d’ocupació i el desenvolupa-
ment personal i familiar.



Import mitjà

Euros

 5.172  5.497 
 6.296 

2019 2020 2021

Total de microcrèdits Familiars

 78.789 
 67.764 

 86.859 

2019 2020 2021

Nre. d’operacions

Microcrèdit Familiar

Adreçat a:

Persones amb ingressos limitats, de fins a 19.300 euros l’any1, 
que vulguin finançar projectes vinculats al desenvolupament 
personal i familiar, així com necessitats derivades de situacions 
imprevistes.

El criteri dels ingressos es revisa periòdicament per mantenir 
sempre el focus en els col·lectius que continuen tenint més di-
ficultats d’accés al crèdit, assumint l’impacte que les decisions 
d’aquest tipus tenen en el creixement, el perfil de risc de la 
cartera i la generació de resultats.

Característiques principals:

Préstec personal a tipus fix.

El Microcrèdit Familiar es concedeix sense garantia 
real.

El període màxim de devolució és de sis anys, amb una 
carència de fins a 12 mesos.

1. Per determinar el nivell de renda s’ha tingut en compte l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Import total

Milions d’euros

413
373

547

2019 2020 2021

Projecte confiança

MicroBank va signar el 2016 un conveni de col·labo-
ració amb l’Associació Projecte Confiança amb la fi-
nalitat de contribuir a la inclusió social i financera de 
persones en situació de vulnerabilitat extrema.

En aquest exercici 2021 s’han concedit 179 préstecs 
per un import de 509.000 euros, adreçats a persones 
en situació de vulnerabilitat extrema que prèviament 
han rebut suport per mitjà de dinàmiques de grup 
destinades a fomentar l’autoestima i la dignitat dels 
seus membres.

Exercici 2021: 

86.859  
microcrèdits

546,9 M€
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Altre finançament amb impacte social 

Préstecs dirigits a projectes que generen un impacte social positiu i mesurable a la societat. La 
seva finalitat és contribuir a maximitzar l’impacte social en aquests sectors.

Préstec innovació
 
Adreçat a: 

Emprenedors i microempreses

Característiques principals:

Import: fins a 50.000 euros.

Finalitat: inici o ampliació de projectes 
empresarials de caràcter innovador.

Termini: el període màxim de devolució és 
de set anys, amb una carència de 24 mesos. 

El sol·licitant ha de presentar el pla 
d’empresa i l’informe de viabilitat del 
projecte empresarial emès per una entitat 
col·laboradora.

Exercici 2021: 

4.565   
operacions

176,9 M€

Emprenedoria i innovació

Emprenedoria 
i innovació

Economia  
social

Educació

Integració
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Préstec educació
 
Adreçat a: 

Estudiants que vulguin finançar les despeses 
derivades de cursar un màster o postgrau. 
són productes creats específicament per 
a cadascuna d’aquestes finalitats amb 
característiques que s’adapten a cada cas.

Característiques principals:

Finalitat: cobreixen el cost d’inscripció i les 
despeses de manutenció derivades. 

Exercici 2021: 

65   
operacions

3,2 M€

Educació

Nou acord  
amb el FEI. Programa 
Skills and Education

MicroBank ha signat un nou acord 
amb el Fons Europeu d’Inversions 
(FEI) per millorar l’accés al finança-
ment per a persones i organitzacions 
que vulguin invertir en formació i 
educació amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat.

Durant el 2021 s’ha implementat la 
línia que ofereix suport a les organit-
zacions que es dediquen a l’educa-
ció, la formació o el desenvolupa-
ment de les habilitats professionals.

Préstec salut
 
Adreçat a: 

Finançar tractaments mèdics i assistència 
temporal a persones que pateixen alguna 
patologia de salut mental o derivada d’algun 
trastorn de conducta i/o patologia dual, 
amb l’objectiu de contribuir a la millora de la 
qualitat de vida i l’autonomia personal.

Característiques principals:

Import: fins a 25.000 euros. 

Finalitat: despeses derivades del tractament 
d’aquestes persones.

Termini: fins a sis anys.

Integració 

Exercici 2021: 

46    
operacions

0,9 M€

Préstec EasI  
empresa social

 
Adreçat a: 

Entitats i empreses socials l’objectiu de les 
quals sigui generar un impacte social positiu  
i mesurable. 

Característiques principals:

Import: fins a 500.000 euros. 

Finalitat: finançament d’inversions 
d’empreses socials. Es consideren empreses 
socials les que estan especialitzades en la 
inserció laboral, així com les que 
desenvolupen la seva activitat en sectors 
com ara la promoció de l’autonomia 
personal i l’atenció a la discapacitat i la 
dependència, la lluita contra la pobresa, 
l’exclusió social, la interculturalitat i la 
cohesió social i els projectes d’acció social. 

Termini: fins a 10 anys (amb carència 
opcional d’amortització de capital de fins  
a 12 mesos).

Economia social

Exercici 2021: 

209  
operacions

28,1 M€
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ICO Lloguers

Línia de finançament que es va posar 
en marxa el 2020 amb motiu de la 
crisi de la COVID-19 i que s’adreça a 
clients i no clients en situació de vul-
nerabilitat que no puguin pagar el 
lloguer del seu habitatge habitual.

Dades 2021:

257  
operacions 

0,9 M€  
import total  

2.367  
llars s’han beneficiat  
de la mesura des de la data  
d’inici del programa el 2020

8,5 M€  
Import total concedit

Altres productes

A més dels microcrèdits i préstecs, MicroBank 
ofereix diversos productes que donen resposta 
a les necessitats dels nostres clients.

Compte de Pagament 
Bàsic de MicroBank 
Com a part del compromís per a la inclusió fi-
nancera, MicroBank posa a disposició dels 
seus clients el Compte de Pagament Bàsic.

Està dirigit a persones amb ingressos inferiors 
al salari mínim interprofessional. Aquest 
compte no té comissions i ofereix una sèrie de 
serveis bàsics gratuïts.

Productes  
d’inversió 
MicroBank aposta per les inversions responsa-
bles des dels punts de vista social i ecològic, i 
per això promou la comercialització, per part 
de CaixaBank, de dos fons d’inversió social-
ment responsables: MicroBank Fons ètic i  
MicroBank Fons Ecològic.

MicroBank Fons ètic és un fons mixt, ètic i so-
lidari que integra la recerca de rendibilitat amb 
criteris vinculats a la responsabilitat social. Es 
caracteritza per combinar els criteris financers 
tradicionals d’inversió amb criteris socialment 
responsables.

El fons també té un component solidari, ja 
que MicroBank Fons ètic FI cedeix el 25% de 
la comissió de gestió a organitzacions no  
lucratives, mentre que la Fundació Bancària 
”la Caixa” aporta una quantitat equivalent 
per a un projecte de cooperació internacional.

MicroBank Fons Ecològic és un fons de renda 
variable internacional que inverteix en una se-
lecció dels fons ecològicament responsables 
de sectors com les energies renovables, l’ali-
mentació ecològica, el reciclatge o el tracta-
ment d’aigües, entre altres. Es tracta del pri-
mer fons espanyol que va integrar la recerca 
de rendibilitat i el respecte pel medi ambient.

MicroBank FONs èTIC  

169 M€   
de volum

MicroBank FONs ECOLÒGIC   

122 M€    
de volum

El desembre del 2021, MicroBank Fons Ecolò-
gic es va incorporar a la gamma sI Impacte i va 
canviar la seva denominació a MicroBank sI 
Impacte Renda Variable, FI. Es manté com un 
fons de Renda Variable Internacional que in-
verteix en empreses l’activitat de les quals se 
centra en solucionar els principals problemes 
socials i mediambientals establerts als ODs de 
les Nacions Unides. 
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Banca electrònica CaixaBankNow
 
CaixaBankNow és la plataforma en línia de CaixaBank que permet fer qualsevol operació bancà-
ria de manera fàcil i immediata. Està disponible a qualsevol hora i dia de l’any i s’hi pot accedir 
des de qualsevol canal (Internet, mòbil o TV), permet realitzar operacions als clients de productes 
MicroBank.

Mont de Pietat
 
MicroBank gestiona el Mont de Pietat amb 
l’objectiu d’incrementar l’impacte de la seva 
activitat i potenciar la qualitat del servei ofert 
als clients.

El Mont de Pietat de CaixaBank és un instru-
ment de finançament tradicional i és un dels 
més antics que actualment segueixen en fun-
cionament a Espanya per acomplir els fins be-
nèfics i socials de la institució.

El Mont de Pietat concedeix préstecs sobre  
joies d’ús particular a persones que per la seva 
situació laboral, financera o familiar poden 
trobar dificultats d’accés al crèdit. Per obtenir 
el préstec, cal visitar una de les oficines del 
Mont de Pietat, on les joies es taxaran al mo-
ment i es calcularà la quantitat màxima del 
préstec, suma que s’abonarà immediatament.

Les joies es poden recuperar en qualsevol mo-
ment o una vegada arribat el venciment (un 
any), després de la cancel·lació del préstec. 
També es poden sol·licitar renovacions succes-
sives d’any en any. Més del 90% de les garan-
ties es recuperen o es renova el préstec.

Les garanties que no es recuperen o renoven 
es posen en subhasta, prèvia comunicació al 
client. És important esmentar que l’activitat de 
subhastes del Mont de Pietat no té ànim de 
lucre. El sobrant de la subhasta es retorna al 
client una vegada liquidat el préstec. Durant el 
2021 es van celebrar un total de 12 subhastes 
en línia.

9.705  
préstecs concedits

1.177  
euros d’import mitjà

30.306  
préstecs en vigor

1.576  
nous clients
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El mesurament i la gestió de l’impacte social 
formen part d’una de les línies estratègiques 
de MicroBank. En aquest sentit, s’ha dut a ter-
me un estudi, amb el suport de kPMG Aseso-
res i stone soup Consulting, per analitzar l’im-
pacte del finançament concedit per l’entitat.

En concret, s’ha analitzat l’impacte dels micro-
crèdits i préstecs a emprenedors, els microcrè-
dits a famílies i els préstecs dirigits a l’econo-
mia social en diferents àmbits vinculats als 
Objectius de Desenvolupament sostenible 
(ODs) de l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU).

En aquest capítol us presentem una anàlisi a fons dels impactes més rellevants:

Creació  
d’ocupació

Impacte en l’empresa social

Igualtat  
de gènere

Foment de l’activitat  
productiva i desenvolupament 
econòmic

1.

2.
Inclusió 
financera

3.

4.

5.

INFORME ANUAL MICROBANK 2021 

33



>  Dels llocs de treball generats vinculats als perfils més vulnerables destaquen els joves menors 
de 35 anys, les dones i les persones en situació prèvia d’atur, tots ells amb unes taxes de deso-
cupació especialment elevades.

Perfils contractats més vulnerables17.007    
llocs de treball creats  
gràcies al suport als emprenedors

84%    
dels emprenedors enquestats 
asseguren haver millorat 
la seva situació laboral

Dones Menors de 
35

Majors de 50 Persones  
en contracte 

d’inserció 
sociolaboral

Persones  
en situació 

prèvia  
d’atur

36%

27%

9%
3%

25%
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1. Creació d’ocupació

L’activitat desenvolupada per MicroBank té un impacte directe en la 
creació d’ocupació. La contribució principal al mercat laboral es dona  
a través de l’autoocupació, gràcies al suport a emprenedors i 
microempreses. A més del treball autònom, el 26% dels negocis 
enquestats han creat nous llocs de treball des que se’ls va concedir el 
préstec.

L’any 2021 els autònoms i les microempreses que es van beneficiar del 
suport de MicroBank van generar una mitjana de 0,87 llocs de treball 
de manera directa, això equival a un total de 17.007 llocs de treball.



>  Pel que fa a la qualitat dels llocs de treball creats, el 60% corresponen a contractes a 
temps complet i gairebé un de cada tres contractes signats són de caràcter indefinit. Així ma-
teix, el 84% dels emprenedors enquestats afirmen haver millorat la seva situació laboral.

>  Malgrat la crisi, en un 73% dels negocis el nombre d’empleats s’ha mantingut constant, igual 
que l’any passat. Així mateix, s’ha produït una creació neta d’ocupació positiva del 9% i les 
expectatives per al futur són bones: un 57% preveu contractar més treballadors l’any vinent.

>  A més de la generació directa d’ocupació, els negocis impulsats pels microcrèdits de MicroBank, 
per mitjà de les activitats auxiliars que són necessàries per al seu funcionament (principalment, 
compres a proveïdors i pagament d’impostos), generen fluxos que produeixen un efecte 
multiplicador en l’economia, amb repercussions econòmiques en molts altres sectors i amb 
el conseqüent impacte en la creació d’ocupació.

>  Els resultats de creació d’ocupació per sector d’activitat mostren que la majoria dels llocs 
de treball vinculats a l’activitat dels negocis finançats correspon al sector de serveis professio-
nals, seguit dels sectors de comerç, hostaleria i restauració.

Ocupació vinculada als negocis beneficiaris del suport de MicroBank

Ocupació 
indirecta

Ocupació 
induïda

Ocupació  
total

21.867
41.105

62.971

7.422
16.565

23.987

2.254
5.023
7.277

31.542
62.693

94.236

Ocupació 
pròpia
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Fita 8.3  
Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin 
suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, 
l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la 
regularització i el creixement de les microempreses i les 
petites i mitjanes empreses, entre altres coses mitjançant 
l’accés a serveis financers.

Fita 8.5  
Aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un 
treball digne per a totes les dones i homes, inclosos els joves  
i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de 
remuneració per treball d’igual valor.

Contribució als ODS

ODs 8 
Treball 
digne i 
creixement 
econòmic Emprenedors    Microempreses    Total



>  El 34% dels beneficiaris que van rebre finançament de MicroBank el van destinar a posar en 
marxa un nou negoci. Tanmateix, s’observen diferències rellevants quan es diferencia entre 
microempreses i emprenedors autònoms, ja que en aquest últim cas el percentatge puja fins 
al 62%. Per això el microcrèdit és molt important per a aquest segment en què la manca de 
garanties sol ser un problema per accedir al finançament.

>  El suport de MicroBank va ser molt important. La majoria dels enquestats (81%) consideren 
que no haurien pogut obrir el seu negoci o que ho haurien fet amb moltes dificultats. Només 
una mica menys del 20% creuen que el podrien haver obert de tota manera.

>  Respecte al sector dels negocis, el 59% dels negocis creats amb un microcrèdit estan vincu-
lats a serveis professionals (centres de perruqueria i d’estètica, construcció, reformes, trans-
port, etc.). Els negocis relacionats amb el comerç al detall representen un 19%, i aquest any 
s’ha produït un descens significatiu en els negocis associats a l’hostaleria i la restauració (17%).

Obrir Ampliar

12%

62%

88%

38%

6.672     
nous negocis creats  
gràcies al suport als emprenedors

81%    
dels enquestats afirmen que no podrien 
haver iniciat o ampliat la seva activitat 
sense l’ajuda del préstec o que ho 
haguessin fet amb moltes dificultats

 Microempreses    Emprenedors
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2.  Foment de l’activitat 
productiva i 
desenvolupament 
econòmic

Les microempreses i els emprenedors són l’eix central del teixit 
productiu espanyol i un veritable motor econòmic. segons dades  
de PIMEC, les pimes representen el 99,8% del teixit empresarial  
i aglutinen més del 60% de l’ocupació privada generada per 
l’economia espanyola.

Els resultats de l’estudi mostren que el microcrèdit és un instrument 
fonamental per a la creació o l’ampliació d’aquests negocis.



Sector a què pertanyen els negocis >  si s’analitza amb detall la tipologia de ne-
gocis, la diferència més significativa entre 
emprenedors i microempreses s’observa al 
sector de serveis professionals, on el percen-
tatge és 8 punts superior en el cas dels em-
prenedors autònoms.

>  Un altre aspecte rellevant de l’estudi són les 
dades que determinen la raó principal dels 
emprenedors per posar en marxa els 
seus negocis. Mentre que un emprenedor 
per necessitat és el que es troba immers en 
el procés emprenedor perquè no té cap op-
ció millor en el mercat laboral, un emprene-
dor per oportunitat és el que tria crear una 
empresa basant-se en la percepció que hi ha 
una oportunitat de negoci no aprofitada, o 
que no està prou aprofitada per les empre-
ses existents.

Per a la majoria dels emprenedors (el 73%), el 
motiu per emprendre va ser una oportunitat 
de negoci, voler guanyar independència o per 
vocació. No obstant això, també és important 
destacar que per a un 20% el motiu va ser per 
necessitat, per estar a l’atur o per por de per-
dre la feina.

>  Els microcrèdits han tingut també un paper 
rellevant en la consolidació i el manteni-
ment dels negocis. Malgrat la crisi, aproxi-
madament el 74% dels negocis generen 
beneficis.

Motius per obrir un negoci

Estava a l’atur i obrir  
un negoci era una forma  
de tenir feina

Tenia por de perdre la feina i 
obrir un negoci era una forma 
de tenir feina

 
Per vocació o per poder 
dedicar-me al que m’agrada

Altres

Ns/Nc

Vaig veure una oportunitat  
clara de negoci

Necessitava més ingressos  
i no trobava feina  
al mercat

Volia guanyar independència  
i ser el meu propi cap

Per seguir amb el negoci  
familiar o per tradició  
familiar
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sector primari  

3%

Hostaleria i restauració  

17%

serveis professionals  

59%

Negocis relacionats  
amb les noves tecnologies  

2%

Comerç al detall  

19%

13%

1%

37%

6%

24%

2%

12%

3%

1%



>  A més de la creació d’ocupació, gràcies a l’efecte tractor de l’activitat dels negocis benefici-
aris del suport de MicroBank es genera un impacte indirecte i induït sobre l’economia espa-
nyola que fomenta el desenvolupament econòmic del territori. Així, el 2021, els negocis 
beneficiaris del suport de MicroBank van contribuir amb 3.595 milions d’euros a l’economia 
espanyola, això representa un 0,3% del PIB (producte interior brut) espanyol o el 48% de la 
quantitat pressupostada per al foment de l’ocupació en els Pressupostos Generals de l’Estat 
de 20211.

Impacte sobre el PIB dels negocis beneficiaris del suport de MicroBank (M€)

 Emprenedors    Microempreses    Total

1. Disposició 17339 del BOE núm. 341 de 2020.

301
664

965

Impacte 
econòmic 
induït

1.122
2.472

3.595

Impacte 
econòmic 
total

Impacte 
econòmic 
indirecte

265
584

848

Impacte 
econòmic 
directe

557
1.224

1.781
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Fita 8.3  
Promoure polítiques orientades al desenvolupament que 
donin suport a les activitats productives, la creació 
d’ocupació digne, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació,  
i encoratjar la regularització i el creixement de les 
microempreses i les petites i mitjanes empreses, entre 
altres coses mitjançant l’accés a serveis financers.

Fita 9.3   
Augmentar l’accés de les petites indústries i altres empreses  
als serveis financers, inclosos crèdits assequibles, i la seva 
integració en les cadenes de valor i els mercats.

Contribució als ODS

ODs 8 
Treball 
digne i 
creixement 
econòmic

ODs 9 
Indústria, 
innovació i 
infraestructura



86.859     
beneficiaris:

97%     
asseguren que han satisfet les 
necessitats per a les quals van 
demanar el microcrèdit

80%    
afirmen que el microcrèdit ha 
tingut un impacte positiu en el seu 
benestar i en el de la seva família

3. Inclusió financera

A MicroBank promovem la inclusió financera i el progrés social a través 
d’un model de banca socialment responsable.

Per a les persones físiques i les empreses, la inclusió financera significa 
tenir accés a productes financers útils i assequibles que satisfacin  
les seves necessitats (transaccions, pagaments, estalvis, crèdit  
i assegurances), prestats de manera responsable i sostenible.

En aquest sentit, el microcrèdit familiar juga un paper significatiu  
en la igualtat d’oportunitats i en la inclusió financera, ja que es dirigeix 
a persones amb ingressos limitats (fins a 19.300 euros/any) que 
necessiten finançar projectes vinculats al desenvolupament personal  
i familiar, així com necessitats derivades de situacions imprevistes.

>  Malgrat que aquest any la situació de les famílies és millor que la de l’any passat, el perfil de 
beneficiari mostra una situació econòmica inferior a la mitjana nacional pel que fa a la carèn-
cia material2.

Més de la meitat dels beneficiaris arriben justos a final de mes (un 55%) i només un 9% afir-
men que no arriben. De fet, hi ha un 28% que estan en situació d’atur o jubilats. És interes-
sant, però, observar que la crisi sociosanitària ha tingut un efecte positiu sobre la capacitat de 
l’estalvi. si bé un 57% no poden fer-se càrrec d’una despesa imprevista de 750 euros, els que 
sí que poden ho farien majoritàriament utilitzant recursos propis (31%), tot i que un 22% 
necessitarien vendre algun bé material, un 11% utilitzarien la targeta de crèdit i només un 2% 
haurien de recórrer a un crèdit ràpid.

>  Els motius principals per sol·licitar el microcrèdit estan vinculats a necessitats bàsiques 
com l’habitatge, la compra o reparació d’un vehicle i el pagament de deutes, factures i im-
postos.

2. INE. Dades sobre la carència material de 2020: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9971&L=0.

Factures, 
impostos i 

deutes

Vehicle Habitatge Estudis Imprevistos AltresDespeses 
mèdiques

16%

23%

30%

10%

4%
9% 8%
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Fita 1.4  
Garantir que tots els homes i les dones, en particular les 
persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als 
recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la 
propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els 
recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis 
financers, inclòs el microfinançament.

Fita 10.2   
Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política 
de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, 
discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica  
o altra condició.

Contribució als ODS

ODs 1 
Fi de la 
pobresa

ODs 10 
Reducció de les 
desigualtats

>  Un aspecte important de cara a la inclusió és que els productes siguin assequibles. Per aquest 
motiu, es mesura un indicador relacionat amb el risc de sobreendeutament. Un 97% dels 
enquestats se senten capaços de satisfer els pagaments de devolució, un fet que posa en evi-
dència l’adaptació de les quotes a la capacitat de reemborsament dels clients. Així mateix, cal 
tenir en compte també el fet que aquest any s’ha reduït de manera significativa el percentatge 
de beneficiaris que demanarien un crèdit ràpid per atendre un pagament imprevist, que passa 
del 15% el 2020 al 2% el 2021.

>  En definitiva, les dades de l’estudi demostren que el microcrèdit ha tingut un impacte positiu 
sobre les famílies, principalment en el seu benestar.



4. Igualtat de gènere

Tot i que tots els emprenedors, independentment de llur gènere, 
haurien de tenir el mateix accés als recursos i al suport, en la pràctica 
s’observa que són menys les dones que es decideixen a crear la seva 
pròpia empresa i que acaben fent-ho. També troben més dificultats en 
la seva posada en marxa. L’últim informe GEM Global mostra que la 
taxa d’emprenedoria femenina és aproximadament tres quarts de la 
dels homes.

A MicroBank treballem perquè la manca de finançament no sigui un 
obstacle perquè les dones puguin emprendre o consolidar el seu 
negoci. El percentatge de préstecs atorgats a dones supera la mitjana 
de la taxa d’emprenedoria (20%3) i, en concret, un 37% dels préstecs 
per a negocis es van atorgar a dones autònomes.

3.835     
préstecs concedits a dones autònomes 
per un import de 52 M€

Import mitjà: 

13.560 €   

>  MicroBank ajuda que més dones siguin emprenedores: més de la meitat van utilitzar el micro-
crèdit per posar en marxa nous negocis, una xifra més elevada que la dels homes (un 57% en 
comparació amb un 44%).

>  si s’analitza el perfil de la dona emprenedora que ha sol·licitat suport a MicroBank, s’obser-
va que el 32% de les dones que han rebut un microcrèdit de l’entitat durant 2021 tenen entre 
36 i 45 anys. Pel que fa al nivell educatiu, un 36% de les dones que han participat en l’estudi 
tenen formació universitària.

>  Les raons lligades a l’oportunitat també són majoritàries en el cas de les dones que han 
rebut un microcrèdit de MicroBank el 2021. Del 75% de les dones que han vist oportú crear 
un negoci, un 30% ho han fet per guanyar independència i un 18% han emprès per vocació. 
L’emprenedoria per necessitat és, però, lleugerament més elevada en les dones que en els 
homes que han participat en l’estudi, tal com també es corrobora en trets generals. Un 23% 
han emprès perquè estaven a l’atur o per témer perdre la feina, uns percentatges que no són 
gens menyspreables i que posen de manifest el paper primordial que juga el microcrèdit en la 
generació de noves oportunitats laborals.

3. Font: Mapa d’emprenedoria elaborat per south summit i l’IE University.
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Sector a què pertanyen els negocis per gènere

sector  
primari

Hostaleria i 
restauració

Comerç al 
detall

serveis  
professionals

Negocis 
relacionats 

amb les noves 
tecnologies

2%

17% 15%

3%

18%

28%

 Homes    Dones 64%

3%

50%

1%

>  Respecte a la creació d’ocupació, s’observa que les dones són més propenses a contractar 
dones que els homes, de manera que les empreses gestionades per dones tenen un efecte 
tractor en l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu. Tot i això, les dades també mostren que, pel que fa 
al tipus de contractació, els contractes a temps parcial són majoritaris en el cas de les dones 
(el 67% en comparació amb el 45%). Pel que fa a la durada, també s’observen diferències per 
gènere, ja que les dones es troben amb més contractes temporals (el 72% en comparació amb 
el 65%).

Suport a l’emprenedoria femenina

Per tal de poder seguir avançant i donant suport a les dones, MicroBank té acords de 
col·laboració específics per recolzar l’emprenedoria femenina. És el cas, per exemple, de 
l’acord amb l’Institut de la Dona mitjançant el seu Programa de Recolzament 
Empresarial a les Dones (PAEM), que es desenvolupa a través de les cambres de comerç.

L’objectiu del programa és proporcionar informació, assessorament i suport empresarial 
a les dones per fomentar l’autoocupació i l’activitat empresarial.

151     
dones van rebre suport el 2021

+1.200     
dones han rebut suport  
des de l’inici de l’acord

Import total concedit  
des del principi de l’acord:  

21 M€

>  quan es parla d’emprenedoria femenina és freqüent assenyalar les diferències en el tipus 
d’empresa que creen les dones respecte els homes. Una de les diferències més notables es 
dona en el sector d’activitat. La majoria han creat o ampliat un negoci lligat als serveis profes-
sionals. Aquest grup representa el 50% del total. No obstant això, en comparació amb la 
mitjana de la mostra, s’observa que les dones es decanten més pels negocis vinculats al comerç 
al detall, que representen el 28% del total (en comparació amb el 15% en el cas dels homes). 
seguint aquesta línia, s’observa que hi ha menys representació femenina en els negocis relaci-
onats amb les noves tecnologies, que només suposen l’1% de la mostra.

Dades del programa
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Fita 5.a  
Emprendre reformes que atorguin a les dones els mateixos 
drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i 
control de les terres i altres béns, serveis financers, l’herència i 
recursos naturals, d’acord amb les lleis nacionals.

Contribució als ODS

ODs 5 
Igualtat  
de gènere



5.  Impacte en l’empresa social

Un dels principals objectius de MicroBank és generar impacte  
social donant suport a projectes que tenen aquesta finalitat. Un clar  
exemple és el préstec EasI Empresa social, dirigit a entitats i empreses 
el principal propòsit de les quals és generar un impacte positiu  
i mesurable en la societat i/o el medi ambient.

Donar suport a les organitzacions de l’economia social és important: 
segons la CEPEs (Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia 
social), 6 de cada 100 empreses espanyoles són d’economia social i 
generen, de manera directa o indirecta, un 12% de l’ocupació del país. 
El seu paper és essencial en la cohesió social i econòmica del país.

A través d’aquesta línia de finançament, MicroBank pretén contribuir  
a reforçar la capacitat financera de les organitzacions perquè, en funció 
de la seva situació, puguin consolidar-se i d’aquesta manera mantenir, 
diversificar o fer créixer l’impacte social que generen.

Característiques de les empreses  
socials beneficiàries

>  Per tipologia, de les 187 empreses socials que han rebut préstecs EasI, el 46% són asso- 
ciacions, seguides de les fundacions, que representen un 29% del total. 

Tipologia de les organitzacions

 s.A./s.L.    Fundació    Cooperativa    Associació    Altres

28 M€     
concedits a

187  
empreses socials
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3%
14%

33%

46%

3%



>  Respecte a l’àmbit d’actuació, el 37% de les organitzacions treballen en inclusió sociolaboral; 
el 21% en temes de salut i benestar; el 13% en l’àmbit de millora del medi ambient, i el 9% 
en educació.

>   Gairebé totes les organitzacions afirmen que la seva tasca contribueix a algun dels  
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU; en particular, destaquen la reducció 
de les desigualtats (ODs 10), la salut i el benestar (ODs 3), la igualtat de gènere (ODs 5) i el 
treball digne i creixement econòmic (ODs 8).

>  Les organitzacions que han rebut el suport de MicroBank estan ubicades arreu del territori 
espanyol, tot i que Catalunya destaca com la regió on estan ubicades la majoria (25%). Així 
mateix, l’anàlisi dels beneficiaris mostra que es concentren a Catalunya (17%), Andalusia 
(14%) i la Comunitat de Madrid (11%).

Inclusió 
sociolaboral

salut i 
benestar

Millora  
del medi  
ambient

Lluita  
contra la 
pobresa

Art i  
cultura

Habitatge i 
urbanisme

Transport i 
mobilitat

Educació

37%

21%

13%
9%

4% 2% 2% 1%

Àmbit d’actuació en què incideix el préstec

Impacte de MicroBank  
en les organitzacions

>  El préstec EasI Empresa social incideix de manera indirecta en l’impacte de les organitzacions 
amb un efecte de cadena: s’espera que el préstec enforteixi la gestió de l’organització, 
aportant més solidesa financera i una millora o un increment de la capacitat organitzacional, 
i d’aquesta manera contribuir al fet que l’organització pugui complir la seva missió social i 
que l’ecosistema de l’economia social i solidària a Espanya creixi.

Aquest préstec de MicroBank té un paper molt rellevant per al manteniment de l’activitat social 
de les empreses beneficiàries i, malgrat la crisi sanitària i els seus impactes negatius associats, 
sembla ser que les empreses es troben en una bona situació financera i de desenvolupament.

>  Per entendre com EasI incideix en la capacitat de les organitzacions, s’ha elaborat un indica-
dor de desenvolupament organitzacional4 del conjunt d’entitats, en què els valors més alts 
impliquen un desenvolupament organitzacional més gran. D’acord amb les respostes de les 
organitzacions enquestades, s’observa que de mitjana tenen un indicador d’un 3,33 (sobre 5) 
respecte al seu nivell de desenvolupament organitzacional per al conjunt de totes les entitats.

4.  Indicador calculat a partir de les respostes del nivell de desenvolupament de les empreses en els àmbits de projectes, finances, recursos 
humans, informàtica i direcció.
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Impacte en els beneficiaris

>  El nombre de beneficiaris atesos durant el període s’estima en una mica més de 160.000 
persones5. La mitjana de beneficiaris per organització en depèn de la mida: per al 35% de les 
organitzacions, el nombre mitjà de beneficiaris no supera les 100 persones, mentre que per al 
25% aquesta xifra supera les 1.000 persones. A més, aquestes organitzacions estimen que el 
50% dels beneficiaris han estat atesos gràcies al préstec de MicroBank.

>  quant a la tipologia de beneficiaris, el 15% de les organitzacions treballen amb persones 
amb discapacitat i amb persones en situació de vulnerabilitat, un 14% nens, nenes, adoles-
cents i joves en risc d’exclusió social.

>  De fet, un 93% de les entitats opinen que la 
seva sostenibilitat financera és bona/ac-
ceptable, i un 5% opina que és molt bona. 
Tanmateix, en el moment de respondre l’en-
questa només el 73% de les entitats han 
pogut assegurar fons suficients per operar 
aquest any.

 És en aquest context que el préstec de  
MicroBank cobra rellevància, ja que l’entitat 
assumeix un risc més alt en prestar a orga-
nitzacions que, en alguns casos, tenen una 
certa fragilitat financera. Probablement com 
a conseqüència dels efectes de la pandèmia, 
un 21% de les organitzacions admeten te-
nir dificultats, encara que no gaires, per re-
emborsar els seus préstecs i un 27% afirma 
tenir menys liquiditat aquest any.

Nens, nenes, 
adolescents i 
joves en risc  
d’exclusió

Persones en 
situació de 

vulnerabilitat 
econòmica

Persones  
grans

Immigrants Persones amb 
discapacitat 

física/
intel·lectual o 

d’un altre tipus

Pacients 
(malalties 
cròniques/

malalties rares/
altres)

Persones  
sense llar

Persones a 
l’atur

Col·lectiu 
LGTBIQ+

Persones amb 
un historial de 
delinqüència

Persones de 
grups ètnics 
minoritaris

Drogodepen-
dents (alcohol/
altres drogues/

altres)

14%
15%

8%

3%

12%

6%

15%

6%
4%

10%

2%

5%

Tipologia de beneficiaris atesos

5. Estimació pròpia basada en l’extrapolació del resultat de beneficiaris respost per 118 organitzacions.
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Valor de l’indicador de desenvolupament 
organitzacional per tipologia  
d’organització

S.A. / S.L. 3,58
Fundació 3,33
Cooperativa 3,71
Associació 3,14



Enfortiment de l’economia social  
i solidària: creació d’ocupació

>  A més del fet que puguin tenir com a objectiu social el suport a l’ocupació, les mateixes entitats 
en si són una font important de contractació i generació de llocs de treball. En concret, les 
organitzacions enquestades contracten prop de 7.000 empleats. El 10% dels llocs de treball 
són de caràcter protegit i el 12% d’inserció sociolaboral.
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Fita 8.5 
Aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir el 
treball digne per a totes les dones i homes, inclosos els 
joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat 
de remuneració per treball d’igual valor.

Fita 10.2   
Per al 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica 
i política de totes les persones, independentment de llur edat, 
sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació 
econòmica o altra condició.

Contribució als ODS

ODs 8 
Treball 
digne i 
creixement 
econòmic

ODs 10 
Reducció de les 
desigualtats



Gestió mediambiental

MicroBank està compromès amb 
la conservació del medi ambient, 
respecta la legalitat vigent en 
aquesta matèria i adopta 
procediments per reduir l’impacte 
mediambiental en les seves 
activitats derivat principalment del 
consum de matèries primeres, del 
consum elèctric i de les emissions 
que s’hi associen.

Aquest compromís amb el medi 
ambient es reflecteix en la 
Declaració sobre canvi climàtic,  
a més d’en altres polítiques 
corporatives responsables, com el 
Codi ètic i de Principis d’Actuació, 
la Política Corporativa de 
sostenibilitat/Responsabilitat social 
Corporativa de CaixaBank i la 
Política de Gestió del Risc 
Mediambiental.

Ús sostenible  
dels recursos

Paper
 
s’han implantat diverses iniciatives que han 
permès reduir el consum de paper en els dar-
rers anys, com la digitalització d’una bona part 
dels processos, que ha suposat un estalvi sig-
nificatiu en l’ús d’aquest material i la conse-
qüent reducció de l’espai d’emmagatzemat-
ge. També destaca l’ús preferent de paper 
reciclat.

El 2021, el consum de paper ha pujat a 128 kg, 
el 100% reciclat.

Energia
 
Des de fa uns anys el manteniment de les ofi-
cines es regeix per principis d’eficiència ener-
gètica. El 2018, es van substituir tots els equips 
d’aire condicionat i les lluminàries per equips 
més eficients. El 2020, també es va fer el canvi 
de les lluminàries dels cartells de la façana per 
llums de baix consum. 

Durant el 2021, no s’ha dut a terme cap acció 
destacable en aquest sentit.

Petjada de carboni

Com a part del compromís de CaixaBank de 
minimitzar i compensar les emissions de CO2 
de l’entitat, MicroBank ha calculat per primera 
vegada les emissions lligades al consum elèc-
tric de la seva activitat corporativa.

Les emissions d’abast 2 pugen a 11.298,52 kg 
de CO2 i han estat totalment compensades.

Impuls de  
l’economia baixa  
en carboni

A MicroBank treballem en la transició cap a 
una economia baixa en carboni que promou 
el desenvolupament sostenible i és socialment 
inclusiva. L’actuació del sector públic, del pri-
vat i de la societat és clau per desenvolupar 
estratègies climàtiques a llarg termini que con-
vergeixin amb els Objectius de l’Acord de París 
(COP21) i els Objectius de Desenvolupament 
sostenible de l’ONU.

100%      
de les nostres emissions  
han estat compensades

Principals indicadors ambientals:

Consum  
de paper: 128 kg

Residus generats 
(paper i cartró): 
307 kg

Consum elèctric: 
61.440,80 kWh

Emissions  
d’abast 2: 
11.298,52 kg  
de CO2

6 

Emissions  
per empleat:  
376,6 kg de CO2

6. Font del factor d’emissió. MITECO. Factors d’emissió. Registre 
de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de 
diòxid de carboni. Versió del 17 d’abril de 2021.
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Govern  
corporatiu
Un govern corporatiu sòlid permet a les companyies 
mantenir un procés de presa de decisions eficient i 
metòdic, que transmeti claredat en l’assignació de 
responsabilitats i evitar així possibles conflictes 
d’interès. D’aquesta manera s’assegura l’eficiència 
en la gestió de riscos i el control intern i es promou 
la transparència.

06
48
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El Consell d’Administració de MicroBank 
és l’òrgan màxim de representació, de gestió 
i d’administració de l’entitat, d’acord amb les 
directrius que emanen del seu accionista 
únic, CaixaBank. El Consell aprova el pla es-
tratègic del banc, que se sotmet a la conside-
ració de l’accionista, i fa el seguiment ex-
haustiu de l’activitat, controlant l’evolució 
patrimonial i financera, els resultats i els ris-
cos inherents a la seva operativa.

Per a MicroBank, el bon govern i la transpa-
rència són essencials per salvaguardar els in-
teressos i comptar amb la confiança de tots 
els grups d’interès. De manera coherent amb 
el Pla estratègic 2019-2021 de CaixaBank, 
MicroBank recull entre les seves prioritats 
convertir-se en una referència en bon govern 
corporatiu.

L’estructura de govern preveu un Consell 
d’Administració equilibrat format per cinc 
consellers independents i quatre dominicals, 
dels quals un terç tenen nacionalitat estran-
gera i més del 20% són dones. MicroBank 
també té dos comitès especialitzats, el Comi-
tè d’Auditoria i Riscos i el Comitè de Nome-
naments, Retribucions i Impacte social que 
depenen del Consell d’Administració.

El Consell d’Administració i els seus comitès 
estan dotats d’àmplies competències, sense 
més limitacions que les corresponents a les 
funcions atribuïdes per la llei o pels estatuts 
de l’entitat.

Consell d’Administració

Juan Carlos Gallego González
Dominical
28/06/20181

Montserrat Pérez Simeón
21/06/2018

Raphaël Alomar
Independent
09/11/20112

Richard Fowler Pelly
Independent
30/03/20154

Joaquín Vilar Barrabeig
Dominical
21/02/2019

Christian Eugène de Noose
Independent
19/04/20123

Ana Rocío Sáenz de Miera Cárdenas
Independent
28/06/2018

Carles Alfred Gasòliba Böhm
Independent 
30/03/2015

Ana Díez Fontana
Dominical 
11/02/2020

President

Consellers

Secretària

1. Juan Carlos Gallego va ser nomenat president del Consell d’Administració el 19/09/2019. 
2. Renovació del càrrec el 18/01/2018. 
3. Renovació del càrrec el 05/04/2018. 
4. Renovació del càrrec el 18/02/2021.
Nota: tots els consellers han estat nomenats amb previ informe favorable o, si escau, a proposta del Comitè de 
Nomenaments, Retribucions i Impacte social.

Alberto López Martínez
Dominical
27/03/2019



Comitè d’Auditoria i Riscos Comitè de Nomenaments, 
Retribucions i Impacte 
Social

President

El Comitè d’Auditoria i Riscos, entre altres funcions, 
informa del resultat de l’auditoria, supervisa el procés 
d’elaboració i presentació de la informació financera i 
presenta les recomanacions o propostes al Consell a 
aquest efecte.

El Comitè de Nomenaments, Retribucions i Im-
pacte Social s’encarrega d’avaluar les competències 
dels membres del Consell; proposar nous membres; 
avaluar l’equilibri de coneixements, les capacitats i la 
diversitat del Consell; acordar la política de remunera-
cions, i tractar tots els temes relacionats amb l’impacte 
social i la responsabilitat social corporativa de l’entitat.

1.  Reelegit com a membre i President del Comitè el 26/03/2020.  
Reelegit com a membre el 16/03/2018 i nomenat President el 20/06/2018.

2.  Reelegit el 19/12/2019 i, anteriorment, reelegit amb efecte a partir del 
18/01/2018.

3.  Reelegit el 26/03/2020 i, anteriorment, reelegit amb efecte a partir del 
16/03/2018.

Vocals

Secretària no membre

1.  Reelegit com a President i membre del Comitè el 19/12/2019. El 21/06/2018 
va ser nomenat President del Comitè.

2.  Reelegit el 26/03/2020 i, anteriorment, reelegit amb efecte a partir del 
05/04/2018.

3. Reelegit el 19/12/2019.
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Richard Fowler Pelly 
Independent  
15/12/20173

Ana Rocío Sáenz de Miera Cárdenas 
Independent  
25/03/2021

Christian Eugène de Noose 
Independent  
31/03/20162

Montserrat Pérez Simeón 
21/06/2018

Carles Alfred Gasòliba Böhm 
Independent  
01/07/20171

Vocals

Carles Alfred Gasòliba Böhm 
Independent 
31/03/20163

Raphaël Alomar 
Independent  
31/03/20162

Joaquín Vilar Barrabeig 
Dominical  
27/03/2019

President

Richard Fowler Pelly 
Independent  
31/03/20161

Secretària no membre

Montserrat Pérez Simeón 
21/06/2018



Directora General 

L’equip de Direcció està orientat a la consecució dels objectius establerts pel Consell d’Administració, amb la finalitat d’assegurar la sostenibili-
tat de MicroBank a llarg termini. Les funcions de l’equip de direcció inclouen la presa de decisions d’alt nivell respecte les línies estratègiques 
de l’organització, els principis d’actuació i les polítiques i els protocols que els desenvolupen, amb relació a tot tipus d’assumptes amb impacte 
social, incloent-hi els econòmics i/o ambientals.

Equip de Direcció
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Cristina González Viu

Directors d’Àrea

Àrea de Risc  
David Ferrer Rodero

Àrea d’Admissió  
Frederic Flaquer Revaud

Àrea de Mitjans 
Susana Fons Lete

Àrea de Control  
Francesc Xavier Gómez Naches

Àrea de Comunicació  
i Impacte social
María Elena Martín Martín

Àrea de Finances 
Hugo Martínez Pérez

Àrea de Negoci 
Ángel Soto Martín



A MicroBank, tots els membres de l’equip humà tenen l’obligació de desenvolupar la seva conducta en la bona fe, la integritat i el sentit 
comú.

Comportament responsable i ètic
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El Codi ètic i els Principis d’Actuació de MicroBank recullen els valors, els principis i les normes que 
cal respectar, tant en les relacions professionals internes dins l’entitat com en les externes 
amb els clients, els accionistes, els proveïdors i la comunitat en general, en tots els àmbits 
en els quals està present.

Aquests textos posen de manifest els valors i els principis ètics que regeixen l’activitat de tots els empleats, 
directius i membres del seu òrgan d’administració.

Els principis d’actuació són: el compliment de les lleis i la normativa vigent en cada moment,  
el respecte, la integritat, la transparència, l’excel·lència, la professionalitat, la confidencialitat 
i la responsabilitat social.

També es detalla la política comercial de l’entitat, que se centra en el finançament de projectes dirigits a 
impulsar l’activitat productiva i la creació d’ocupació i projectes destinats a fomentar el desenvolupament 
personal i familiar i a promoure la inclusió financera.

Actualment, MicroBank disposa d’un Canal confidencial intern de Consultes i Denúncies del Codi ètic i d’un 
Canal per a la comunicació de Conflictes d’Interès, ambdós gestionats directament des de CaixaBank i als quals 
s’hi pot accedir a través del portal d’empleats, Endalia. Tots dos canals s’han posat en funcionament durant el 
tercer trimestre de l’exercici 2021 i s’ha conscienciat tots els grups afectats, inclosos els empleats de MicroBank, 
sobre la seva existència i funcionament.

Codi de valors ètics i Principis d’Actuació

Pacte Mundial  
de les Nacions Unides

MicroBank està adherit al Pacte Mundial de les 
Nacions Unides, una iniciativa internacional 
que té el propòsit d’aconseguir un compromís 
voluntari de les entitats en responsabilitat so-
cial mitjançant la implantació de 10 principis 
basats en els drets humans, laborals i mediam-
bientals i en la lluita contra la corrupció.

L’entitat inclou una clàusula contractual d’ac-
ceptació obligatòria per als seus proveïdors, 
en la qual declaren que coneixen i respecten 
els 10 principis del Pacte Mundial de les Na- 
cions Unides.
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Lluita contra  
la corrupció

Com a signant del Pacte Mundial de les Na- 
cions Unides, MicroBank es compromet a 
complir amb els 10 principis que s’hi establei-
xen, treballar contra la corrupció en totes les 
seves formes, incloent-hi l’extorsió i el suborn 
(principi número 10).

En aquest sentit, MicroBank s’ha adherit als 
principis generals de la Política Corporativa 
d’Anticorrupció aprovats pel Consell d’Admi-
nistració de CaixaBank el maig del 2021.

sostenibilitat i 
Responsabilitat social 
Corporativa

L’objectiu de la Política Corporativa de soste-
nibilitat i Responsabilitat social Corporativa, 
a la qual MicroBank també está adherida, és 
afavorir pràctiques empresarials responsables 
i sostenibles que reverteixin en un benefici re-
putacional per a l’entitat, així com en un be-
nefici per a la societat, especialment en ma-
tèria social i mediambiental. MicroBank 
també està adheria a la Política Corporativa 
de Gestió del Risc Mediambiental. Durant 
l’exercici 2021 es va impartir als empleats de 
MicroBank, entre d’altres, una formació so-
bre els criteris EsG: “EsG (Enviromental, so-
cial and Governance): Factors mediambien-
tals, socials i de govern corporatiu (RsC)”. 

Entre altres qüestions, en aquesta política des-
taquen la consideració dels Principis de la Ini- 
ciativa Financera del Programa de les Nacions 
Unides per al Medi Ambient (UNEP FI) com a 
estàndard internacional de referència, dels 
Principis d’Equador, de la Declaració sobre el 
Canvi Climàtic de CaixaBank per a la conser-
vació del medi ambient i dels requisits del Codi 
de Bon Govern de la CNMV.

Respecte dels Drets 
Humans

MicroBank també està adscrita a la Política 
Corporativa de Drets Humans, que compro-
met l’entitat a respectar el compliment dels 
drets humans reconeguts respecte els seus 
grups d’interès, siguin clients, proveïdors, em-
pleats i directius o altres, així com a exigir el 
seu compliment per part de qualsevol tercer 
amb qui mantingui relacions empresarials.

En especial, obliga a respectar els drets hu-
mans que preveu la Carta dels Drets Fona-
mentals de la Unió Europea i a donar compli-
ment als Principis del Pacte Mundial de les 
Nacions Unides i als Principis UNEP FI,   així com 
a fomentar el Codi de Conducta per a proveï-
dors del Grup.
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Polítiques corporatives 
en matèria de 
compliment

D’altra banda, al llarg del 2021, l’entitat s’ha 
adscrit a les actualitzacions i revisions de les 
Diverses Polítiques Corporatives en matèria de 
Compliment aprovades per CaixaBank, entre 
les quals destaquen la Política de Gestió del 
Risc Reputacional, la Política de Prevenció de 
Blanqueig de Capitals i del Finançament del 
Terrorisme i sancions, així com els seus Proce-
diments; la Política de Govern de Producte; la 
Política de Comunicació; la Política de Gestió 
de Conflictes d’Interès; la Política d’Anticor-
rupció; la Política de Compliment Normatiu, i 
la Política de Control Intern. 

El control de compliment dins del Grup de  
les polítiques esmentades correspon a l’àrea 
de Compliment Normatiu de CaixaBank. A 
MicroBank, l’Àrea de Control duu a terme 
verificacions dels procediments de control im-
plantats i coordina l’aplicació del Model  
de Prevenció de Delictes establert pel Grup 
CaixaBank. D’altra banda, s’imparteix periòdi-
cament formació obligatòria a tots els em- 
pleats sobre el Codi ètic i les demés polítiques 
aplicables en l’àmbit de Compliment.

El banc també desenvolupa altres iniciatives per reforçar el model d’actuació i la transparència en la gestió, en aquest sentit:

Hi ha un Canal 
confidencial intern de 
Consultes i Denúncies, 
així com un Canal de 
Conflictes d’Interès per 
facilitar el compliment 
de les polítiques i les 
normes internes.

MicroBank també 
ha posat a disposició 
dels seus empleats un 
canal de comunicació 
interna d’operacions 
sospitoses amb 
indicis de blanqueig 
i/o finançament del 
terrorisme, al qual s’hi 
pot accedir a través de 
la intranet.

Els clients i altres 
grups d’interès tenen 
a la seva disposició 
els canals habituals 
d’atenció al client per a 
les seves consultes  
i denúncies.

MicroBank està 
adherida de 
manera voluntària 
a Autocontrol, 
l’Associació per 
a l’Autoregulació 
Comercial, a favor de 
les bones pràctiques 
publicitàries.

Al juny del 2021, 
MicroBank també 
es va adherir al Codi 
de Bones Pràctiques 
promogut per l’Institut 
de Crèdit Oficial.
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D’acord amb els estàndards i les millors pràcti-
ques del Comitè de supervisió Bancària de Ba-
silea, la política de gestió del risc de MicroBank 
es basa en un conjunt d’eines i tècniques de 
quantificació per a l’avaluació, el seguiment i 
la gestió del risc.

Els principals riscos assumits com a conse-
qüència de l’activitat pròpia del banc es classi-
fiquen en:

Per la seva banda, l’Àrea de Control assegura 
la coordinació entre MicroBank i el seu soci i 
agent, CaixaBank, en totes les actuacions rela-
tives als aspectes normatius que afecten l’enti-
tat. MicroBank concedeix el 100% dels seus 
microcrèdits sobre la base de la garantia per-
sonal dels sol·licitants, sense demanar ni ac-
ceptar cap tipus de garantia real. Atès que 
l’entitat tracta amb clients amb poc o cap his-
torial creditici, les eines tradicionals d’anàlisi 

Gestió del risc 

D’acord amb les directrius del Grup CaixaBank, 
MicroBank té un model de control intern es-
tructurat en tres línies de defensa. En aquest 
sentit, a l’entitat es desenvolupa una funció de 
gestió de riscos, una funció de compliment nor-
matiu i una funció d’auditoria interna.

Així mateix, té una Àrea de Gestió de Riscos i 
una Àrea de Control que actuen, respectiva-
ment, com a interlocutores de les direccions 
de Riscos i de Compliment Normatiu de  
CaixaBank.

En particular, l’Àrea de Gestió de Riscos de  
MicroBank duu a terme un control exhaustiu 
tant de la qualitat en l’admissió de les opera- 
cions com de l’evolució de la qualitat del risc 
dels microcrèdits concedits i del nivell de mo-
rositat posterior. D’aquesta manera, la Direc-
ció de MicroBank disposa d’una visió integral 
de la situació de cada client, així com d’infor-
mació agregada a nivell de les línies de pro-
ducció i de les unitats de gestió.

Riscos associats al model 
de negoci

Risc de liquiditat

Riscos relacionats amb l’activitat 
financera

Risc de crèdit
Risc estructural de tipus d’interès

Riscos relacionats amb la 
continuïtat de l’activitat

Risc operacional

del risc han de ser complementades amb un 
altre tipus de tècniques que permetin fer una 
anàlisi detallada de la viabilitat de cada projec-
te proposat.

Aquest enfocament permet a MicroBank 
complir amb el seu objecte social de fomentar 
la inclusió creditícia.

2021 2020 2019

Ràtio de morositat 4,66% 3,75% 4,19%

% acumulat de fallits sobre 
el capital concedit vençut 6,07% 5,38% 6,04%

Cobertura d’actius 
dubtosos 117,85% 154,02% 166,99%

Dades de les ràtios de gestió
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Un banc social sostenible

MicroBank ha conclòs 2021 amb un rècord 
tant en nombre d’operacions materialitzades 
com en volum de finançament. 

Es tanca l’any amb un saldo viu de cartera de 
2.075 milions d’euros, un 13% més que el 
2020. El segment d’activitat que ha experi-
mentat un creixement més gran el 2021 ha 
estat el relatiu al suport a les famílies amb 
menys recursos. En concret, MicroBank va 
concedir 86.859 microcrèdits a aquest col-
lectiu per atendre necessitats puntuals du-
rant l’any passat, un 28% més, per un total 
de 546 milions d’euros, una xifra que repre-
senta un increment del 46% respecte al 
2020. Un altre dels principals àmbits d’activi-
tat de MicroBank, el relatiu a la concessió de 
microcrèdits per a autònoms i microempre-
ses, va tancar el 2021 amb un total de 15.221 
operacions, una xifra similar a la del 2019, 
encara que inferior a la del 2020, any en què 
aquest capítol va créixer de manera atípica 
per les altes necessitats de liquiditat de nom-
brosos negocis greument afectats per les res-
triccions de la pandèmia.

MicroBank tanca l’exercici assolint uns fons 
propis de 388 milions d’euros, amb un capi-
tal de 90 milions, unes reserves de 262 mi- 
lions i un benefici net de 36 milions d’euros. 
Aquesta xifra de fons propis suposa el 19% 
de l’actiu total i supera àmpliament l’import 
de capital regulatori estimat segons els enfo-
caments avançats de càlcul de recursos pro-
pis requerits (per risc de crèdit, operacional i 
altres), que al desembre del 2021 eren de 
109 milions d’euros.

Al tancament de l’exercici, els actius dubto-
sos de MicroBank pugen a 97 milions d’eu-
ros, que representen una ràtio de morositat 
comptable del 4,66%. La ràtio de fallits 
(percentatge de deute traspassat a riscos 
fallits sobre l’import acumulat de crèdit ja 
vençut o cancel·lat des de l’inici de l’activi-
tat, exclosos els refinançaments) se situa en 
el 6,07% abans d’aplicar-hi la cobertura 
del FEI i en un 4,65% una vegada aplicats 
els imports recuperats en virtut de les ga-
ranties acordades amb l’esmentat organis-
me en els diversos convenis. Aquestes 
magnituds defineixen una qualitat del risc 
per a la cartera actual que continua mante-

nint-se dins d’un interval prudencial que 
considerem acceptable.

L’import net de cost per insolvències regis-
trat el 2021 ha estat de 31 milions d’euros 
(39 milions de cost per insolvències menys 
8 milions d’euros d’ingressos derivats dels 
acords amb el FEI i imputats al mateix exer-
cici). El fons de provisions per a insolvèn- 
cies s’ha situat en 114 milions d’euros. 
Aquest volum global de provisions suposa 
una ràtio de cobertura dels actius dubtosos 
del 118%.

Aquest volum de recursos propis, la disponi-
bilitat d’una xarxa de comercialització de més 
de 4.000 oficines retail, l’important suport 
organitzatiu del Grup i la permanent disponi-
bilitat de finançament són alguns dels impor-
tants avantatges competitius que ens aporta 
el nostre accionista únic CaixaBank.

INFORME ANUAL MICROBANK 2021 
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36 M€
Benefici després d’impostos:

2.075 M€
Saldo viu en cartera:

Operacions:  

250.725

Préstecs a famílies: 

Operacions:  

72.381

Préstecs a negocis

Operacions:  

13.011 365 M€

Altre finançament amb impacte social

2021 2020 2019

Balanç de situació*

Actiu total 2.000.251 1.768.880 1.532.858

Cartera de préstecs 2.074.762 1.832.296 1.582.594

Recursos captats de clients 50.224 48.396 42.326

Recursos captats a 
entitats de crèdit 1.520.291 1.321.281 1.086.392

Fons propis 388.238 353.503 358.508

Compte de resultats*

Marge d’interessos 113.459 116.170 123.735

Marge brut 119.438 120.862 131.493

Despeses d’administració  
i d’amortització recurrents -36.343 -37.588 -30.529

Dotació de provisions  
i pèrdues per deteriorament 
i baixa d’actius -31.045 -75.526 -51.274

Guanys (pèrdues) 
abans d’impostos 51.950 7.748 49.690

Resultat net de l’exercici 36.357 5.405 34.704

DADEs FINANCEREs

1.078 M€

632 M€

*En milers d’euros.
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2021 2020 2019

Recursos

Empleats de MicroBank 29 30 27

Nombre total d’empleats 
del Grup CaixaBank 49.762 35.434 35.736

Oficines retail de CaixaBank 4.615 3.571 3.918

Ràtios de gestió

ROE de rendibilitat 9,97% 1,54% 9,98%

ROA de rendibilitat 1,94% 0,33% 2,26%

solvència (fons propis s/actiu) 19,41% 19,98% 23,39%

Actius dubtosos 4,66% 3,75% 4,19%

Cobertura 117,85% 166,99% 137,85%

Fallits (s/préstecs concedits) 6,07% 6,04% 5,38%

Fallits amb recuperacions FEI 4,65% 4,59% 3,99%

Nombre saldo pendent*

Cartera de préstecs

Microcrèdit Familiar 250.725 1.077.916

Microcrèdit Negocis 72.381 631.641

Altres préstecs amb impacte 13.011 365.205

Total MicroBank 336.117 2.074.762

Contractes de passiu

Compte corrent MicroBank 3.993 21.933

Llibreta d’estalvi MicroBank 11.976 28.291

Total MicroBank 15.969 50.224

*En milers d’euros.
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MicroBank analitza l’impacte de la seva activitat de manera recurrent amb l’objectiu d’enten-
dre els efectes dels préstecs sobre els beneficiaris i els seus negocis. En aquest sentit, s’ha dut 
a terme un estudi sobre l’impacte dels préstecs concedits per MicroBank que ha fet la firma 
kPMG Asesores i stone soup Consulting. 

Impacte en els emprenedors i les famílies

Les dades d’impacte d’aquest informe es basen en una anàlisi ex-post feta a través d’enquestes 
a emprenedors, microempreses i famílies. En el cas dels negocis, l’enquesta s’ha fet a una 
mostra aleatòria de 600 emprenedors/microempreses, dels quals s’ha recopilat informació so-
bre el perfil de beneficiari, les característiques del negoci, l’impacte socioeconòmic i les princi-
pals sortides de caixa dels negocis (despesa en salaris, impostos i proveïdors). Aquestes dades, 
s’han utilitzat en els càlculs input-output per determinar l’impacte total dels negocis que han 
rebut un préstec en la societat espanyola en termes de contribució econòmica i creació d’ocu-
pació. Per analitzar l’impacte del Microcrèdit Negocis en el cas dels emprenedors s’han fet un 
total de 600 enquestes vàlides d’un univers de 19.624 persones. La mostra obtinguda és re-
presentativa estadísticament, té un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de 3,94 
punts. Aquesta mostra es desglossa en microempreses, que representen un 26% de la mostra 
i emprenedors, que representen el 74% restant. 

També s’han fet 600 enquestes als beneficiaris del Microcrèdit Familiar, dels quals s’ha recopilat 
informació relativa al perfil de beneficiari, l’impacte socioeconòmic i els hàbits financers. En 
aquest cas, es van fer un total de 600 enquestes vàlides per a una població total de 86.859 
beneficiaris. Això suposa que la mostra de beneficiaris és representativa amb un nivell de con-
fiança del 95% i un marge d’error de 3,99 punts.

Impacte en l’empresa social

A més a més, atesa la rellevància estratègica que tenen els préstecs EasI per a MicroBank, s’ha 
dut a terme una anàlisi específica de l’impacte d’aquest producte. A continuació es presenta la 
metodologia utilitzada. 

s’ha fet un total de 132 enquestes a empreses socials que van sol·licitar el préstec al llarg de 
l’any 2021. Pel que fa a l’univers d’organitzacions beneficiàries del préstec EasI durant l’any 
2021, això suposa una representativitat de la mostra estadísticament rellevant, amb un marge 
d’error de 5,19 al nivell de confiança del 95%. 

sobre la base dels possibles impactes assenyalats en un taller de teoria del canvi es van desen-
volupar grans àmbits d’impacte als quals es van associar determinats indicadors. Els impactes 
a curt, mitjà i llarg termini que es deriven d’aquestes activitats es poden subdividir en dos: per 
una banda, els impactes directes en les organitzacions –més solidesa financera, millor o més 
capacitat organitzacional– i, d’altra banda, els impactes relacionats amb el nombre i la diversi-
tat dels beneficiaris atesos i el seu impacte en la societat gràcies a la generació d’ocupació i la 
contribució als objectius de desenvolupament sostenible. 

Annex I: Detall metodològic per al càlcul de l’impacte social
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Metodologia d’anàlisi Input-Output

El marc Input-Output és un instrument estadístic comptable en el qual es representa la totalitat 
de les operacions de producció i distribució que tenen lloc en una economia en un període de 
temps determinat. Permet observar els fluxos de les diverses transaccions intersectorials en una 
economia determinada per a un any de referència. La finalitat del marc Input-Output és fer una 
descripció sistemàtica i detallada de l’economia, els seus components i les seves relacions amb 
altres economies. Amb aquest marc es pot analitzar de manera global, però alhora detallada, 
una economia. El model construït en què es basa aquesta eina, i que s’estandarditza en la meto-
dologia general en el sistema tancat de Leontief, es defineix per l’equació fonamental en forma 
matricial:

Aquest model permet observar un seguit d’efectes sobre la producció del sistema, lligats a la 
seva demanda final, exògena. Aquests efectes apareixen desglossats entre els efectes directes 
o inicials, indirectes, induïts i totals, que suposen la suma dels anteriors. La matriu inversa de 
Leontief recull l’efecte de rondes successives de transaccions econòmiques que es produeixen 
entre els diversos sectors una vegada incrementada la demanda en un o diversos d’aquests 
sectors. 

A partir de l’instrumental desenvolupat, i d’acord amb les característiques del model, poden  
establir-se un seguit de prediccions i proporcionalitats que permeten valorar els impactes o 
efectes sectorials que l’activitat dels negocis als quals ha concedit un préstec  
MicroBank tenen sobre el conjunt de l’economia d’Espanya.

Aquests efectes poden dividir-se en: 

•  Efecte directe, que es refereix a les compres fetes a proveïdors directes i els llocs de treball 
generats directament pels negocis als quals s’ha concedit un préstec, així com altres aspectes 
econòmics relacionats amb la seva activitat. 

•  Efecte indirecte, que és l’efecte tractor que s’exerceix sobre la segona línia de proveïdors 
dinamitzant la seva despesa en productes intermedis a altres sectors i contribuint a la seva 
creació d’ocupació. 

•  Efecte induït, que es refereix a l’efecte produït en la resta de sectors que, davant l’augment 
de demanda, incrementen les comandes als seus proveïdors corresponents.

Aplicació de la metodologia al cas d’estudi
Per al càlcul dels impactes directes, indirectes i induïts de les activitats dutes a terme pels ne-
gocis als quals MicroBank ha concedit un préstec (d’ara endavant, «negocis») sobre l’econo-
mia d’Espanya, s’ha partit de les matrius del marc Input-Output elaborades per l’Institut Na- 
cional d’Estadística (INE). Aquestes taules són públiques i estan elaborades en funció de les 
metodologies establertes per la Comissió Europea. 

La taula emprada per als càlculs objecte d’aquest treball ha estat la taula simètrica de produc-
ció interior a preus bàsics, ja que l’objectiu dels càlculs fets és trobar l’impacte directe que so-
bre l’economia espanyola té l’activitat dels negocis. Aquesta taula estableix les relacions inter-
sectorials que tenen lloc en l’economia per a un any de referència. Els sectors inclosos en 
aquesta taula es corresponen, a grans trets, amb els sectors que estableix la Classificació Na- 
cional d’Activitats Econòmiques (CNAE). La taula també ofereix informació de quina és la  
producció de cadascun d’aquests sectors. 

X és la matriu de les 
produccions de les diverses 
branques d’activitat homogènies

A és la matriu de coeficients 
sobre producció (cada consum 
intermedi dividit per la 
producció d’aquella branca)

DF és el vector de demanda 
final del sistema

El model es defineix per l’equació basada en la matriu inversa de Leontief:
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També s’han obtingut dades corresponents a l’ocupació per sectors de l’INE. D’aquesta mane-
ra s’ha calculat el nombre de llocs de treball que genera cadascun dels sectors de les comuni-
tats estudiades. Amb aquestes dades per sectors, producció i ocupació, poden establir-se  
regles de proporcionalitat per saber quina és l’ocupació directa, indirecta i induïda generada 
en funció d’una producció determinada.

La metodologia Input-Output també permet saber quina és l’aportació dels negocis a l’econo-
mia espanyola en termes de contribució al PIB. Els inputs emprats han estat la despesa en 
proveïdors, la despesa en impostos i la despesa feta a partir dels salaris. Les dues primeres 
dades s’han obtingut a partir de les enquestes en les quals s’ha preguntat per la despesa en 
proveïdors i la despesa en impostos anual. En el cas dels salaris, s’ha treballat amb dades con-
servadores i s’ha considerat el salari mínim interprofessional. 

Les enquestes permeten calcular aquests inputs per sector d’empresa. En el cas de la despesa 
en proveïdors, una vegada obtinguda la despesa total per sector, s’ha emprat la informació de 
les taules Input-Output per estimar la seva distribució en els diversos sectors de la taula simè-
trica i, aplicant la metodologia prèviament explicada, poden calcular-se els efectes directe, in-
directe i induït. La despesa d’impostos s’ha imputat directament al sector de l’Administració 
pública. 

El pagament dels salaris genera ocupació directa, però també genera ocupació indirecta i in-
duïda per la despesa que els empleats que perceben un salari fan d’aquest salari. Per quantifi-
car aquesta despesa, i en quins sectors es duu a terme, s’han emprat dades de l’Enquesta de 
pressupostos familiars 2021 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que entre les seves anàli-
sis mostra quina és l’estructura de despesa tipus que fa un consumidor espanyol. Descomptant 
l’estalvi, distribuint aquestes despeses entre els diversos sectors de la taula simètrica de 
producció interior a preus bàsics, i procedint de manera similar a com es fa amb la despesa 
en proveïdors, es pot calcular l’impacte indirecte i induït en termes d’impacte en el PIB i 
l’ocupació. 

L’anàlisi s’ha dut a terme per quart any consecutiu. Com a novetat, aquest any se n’ha am- 
pliat l’abast i s’hi ha inclòs l’impacte del total de préstecs negoci concedits per l’entitat, tant de 
microcrèdits com de crèdits. Als informes anteriors aquesta dada només corresponia als micro-
crèdits, per la qual cosa les xifres no són comparables. 
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Annex II: Índex de continguts GRI
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Estàndard GRI Contingut Apartat o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODs

 GRI 101: Fonaments 2016

GRI 102: Continguts Generals

GRI 102:  
Continguts  
Generals 2016

Perfil de l’organització 

102-1 Nom de l’organització NUEVO MicroBank, s.A.U.

102-2 Activitats, marques, productes i serveis 4. Model de negoci

102-3 Ubicació de la seu Aduana, 18. 28013 - Madrid

102-4 Ubicació de les operacions
3. Treball en equip de MicroBank amb 
CaixaBank i els seus principals grups d’interès

102-5 Propietat i forma jurídica
3. Treball en equip de MicroBank amb 
CaixaBank i els seus principals grups d’interès

102-6 Mercats servits
3. Treball en equip de MicroBank amb 
CaixaBank i els seus principals grups d’interès

102-7 Mida de l’organització 4. Model de negoci

102-8 Informació sobre empleats i altres treballadors
3. Treball en equip de MicroBank amb 
CaixaBank i els seus principals grups d’interès 6 8

102-9 Cadena de subministrament
3. Treball en equip de MicroBank amb 
CaixaBank i els seus principals grups d’interès

102-10
Canvis significatius en l’organització i la 
seva cadena de subministrament

Durant el 2021 no hi ha hagut cap 
canvi significatiu en l’organització

102-11 Principi o enfocament de precaució 5. Impacte de la nostra activitat 

102-12 Iniciatives externes 6. Govern corporatiu

102-13 Afiliació a associacions
Membre de la Xarxa Europea de Microfinances 
i Associació Espanyola de Banca

Estratègia 

102-14
Declaració d’alts executius responsables 
de la presa de decisions Cartes de presentació
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Estàndard GRI Contingut Apartat o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODs

GRI 102:  
Continguts  
Generals 2016

 Ètica i integritat 

102-16 Valors, principis, estàndards i normes de conducta 6. Govern corporatiu 1, 10

 Governança 

102-18 Estructura de governança 6. Govern corporatiu

 Participació dels grups d’interès 

102-40 Llista de grups d’interès Annex III: Materialitat i diàleg amb els grups d’interès

102-41 Acords de negociació col·lectiva
Els empleats de MicroBank estan coberts pel 
conveni col·lectiu que els resulta aplicable 3 8

102-42 Identificació i selecció de grups d’interès Annex III: Materialitat i diàleg amb els grups d’interès

102-43 Enfocament per a la participació dels grups d’interès Annex III: Materialitat i diàleg amb els grups d’interès

102-44 Temes i preocupacions clau esmentats Annex III: Materialitat i diàleg amb els grups d’interès

 Pràctiques per a l’elaboració d’informes 

102-45 Entitats incloses en els estats financers consolidats NUEVO MicroBank, s.A.U.

102-46
Definició dels continguts dels informes 
i les cobertures del tema

Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

102-47 Llista dels temes materials
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

102-48 Reexpressió de la informació No hi ha hagut cap reexpressió de la informació

102-49 Canvis en l’elaboració d’informes
Annex I: Detall metodològic per al càlcul de l’impacte 
social 

102-50 Període objecte de l’informe 2021

102-51 Data del darrer informe 2020
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Estàndard GRI Contingut Apartat o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODs

102-52 Cicle d’elaboració d’informes Anual

GRI 102:  
Continguts  
Generals 2016

102-53 Punt de contacte per a preguntes sobre l’informe
Canals habituals d’atenció al client 
disponibles al web corporatiu

102-54
Declaració d’elaboració de l’informe de 
conformitat amb els estàndards GRI

Aquest informe s’ha elaborat de conformitat 
amb l’opció Essencial dels Estàndards GRI

102-55 Índex de continguts GRI Annex II: Índex de continguts GRI

102-56 Verificació externa
La informació no ha estat verificada 
per un tercer independent

Temes materials     

 Bon Govern 1, 2 16

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg amb  
els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components 6. Govern corporatiu

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 6. Govern corporatiu

 Ètica empresarial 1, 2, 10 16

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components 6. Govern corporatiu

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 6. Govern corporatiu

 Protecció de dades i ciberseguretat 9

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components 6. Govern corporatiu

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 6. Govern corporatiu

GRI 418: Privacitat 
del client 2016 418-1

Reclamacions fonamentades relatives  
a violacions de la privacitat del client 
i pèrdua de dades del client 6. Govern corporatiu
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Estàndard GRI Contingut Apartat o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODs

 Digitalització 9

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components 4. Model de negoci

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 4. Model de negoci

 Inclusió social i econòmica 1, 2 1, 3, 4, 10, 12

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components 5. Impacte de la nostra activitat 

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 5. Impacte de la nostra activitat 

GRI 413:  
Comunitats  
locals 2016 413-1

Operacions amb participació de la 
comunitat local, avaluacions de l’impacte 
i programes de desenvolupament 5. Impacte de la nostra activitat 

 Contribució al desenvolupament econòmic 8, 9

GRI 103: 
Enfocament  
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components 5. Impacte de la nostra activitat 

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 5. Impacte de la nostra activitat 

GRI 203: Impactes 
econòmics  
indirectes 2016

203-1
Inversions en infraestructures i 
serveis que han rebut suport 5. Impacte de la nostra activitat 

203-2 Impactes econòmics indirectes significatius 5. Impacte de la nostra activitat 
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Estàndard GRI Contingut Apartat o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODs

 Creació d’ocupació 6 5, 8, 9

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components 5. Impacte de la nostra activitat 

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 5. Impacte de la nostra activitat 

 Innovació en productes i serveis 9

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components 4. Model de negoci

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 4. Model de negoci

 Canvi climàtic 7, 8 12, 13

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components 5. Impacte de la nostra activitat 

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 5. Impacte de la nostra activitat 

 Productes amb impacte 1, 2, 6, 8, 9 10, 12

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components
4. Model de negoci 
5. Impacte de la nostra activitat

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió
4. Model de negoci 
5. Impacte de la nostra activitat



   INFORME ANUAL MICROBANK 2021 

69

Estàndard GRI Contingut Apartat o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODs

 Satisfacció del client 1 12

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components
3. Treball en equip de MicroBank amb 
CaixaBank i els seus principals grups d’interès

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió
3. Treball en equip de MicroBank amb 
CaixaBank i els seus principals grups d’interès

 Gestió del talent 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 5, 8 

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components
3. Treball en equip de MicroBank amb 
CaixaBank i els seus principals grups d’interès

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió
3. Treball en equip de MicroBank amb 
CaixaBank i els seus principals grups d’interès

GRI 405: Diversitat  
i igualtat 
d’oportunitats 2016 405-1 Diversitat en els òrgans de govern i empleats

3. Treball en equip de MicroBank amb CaixaBank  
i els seus principals grups d’interès 
6. Govern corporatiu

 Igualtat 1, 2, 6 5, 10

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components

3. Treball en equip de MicroBank amb CaixaBank  
i els seus principals grups d’interès 
5. Impacte de la nostra activitat 

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió

3. Treball en equip de MicroBank amb CaixaBank  
i els seus principals grups d’interès 
5. Impacte de la nostra activitat 
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Estàndard GRI Contingut Apartat o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODs

 Relació amb grups d’interès 17

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura
Annex III: Materialitat i diàleg  
amb els grups d’interès

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components

3. Treball en equip de MicroBank amb CaixaBank  
i els seus principals grups d’interès  
Annex III: Materialitat i diàleg amb els grups d’interès

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió

3. Treball en equip de MicroBank amb CaixaBank  
i els seus principals grups d’interès  
Annex III: Materialitat i diàleg amb els grups d’interès



Annex III: Materialitat i diàleg amb els grups d’interès

MicroBank té la ferma convicció que un dels valors més importants que pot aportar als seus 
grups d’interès és generar confiança i proporcionar-los la informació que volen conèixer, i per 
a això estableix canals que faciliten una comunicació senzilla i alhora permeten entendre les 
necessitats i expectatives dels grups d’interès.

MicroBank disposa de diversos processos de diàleg amb els seus grups d’interès, així com amb 
altres processos d’anàlisi de l’entorn que, per mitjà de fonts indirectes, permeten identificar 
quins assumptes són rellevants, tant per als seus grups d’interès directes com per al sector en 
general. 

s’ha actualitzat l’anàlisi de materialitat per a l’any 2021 amb l’objectiu de determinar els as-
pectes clau que cal considerar, des de la perspectiva doble de la seva rellevància per a l’orga-
nització i també per als grups d’interès. Aquests aspectes inclouen tant els que reflecteixen els 
impactes econòmics, ambientals i socials significatius del banc com els que influeixen de ma-
nera substancial en les anàlisis i les decisions dels grups d’interès. 

La metodologia emprada es basa en les directrius dels estàndards GRI, en concret GRI 101. 
Amb l’objectiu de comprovar que s’acompleix el principi d’exhaustivitat del GRI i que no hi ha 
omissions en els assumptes materials identificats per MicroBank, s’ha dissenyat un procés que 
permet identificar què és important per a la companyia i per als seus grups d’interès, així com 
en quin lloc és important (cobertura). A partir dels assumptes assenyalats com a  materials per 
a MicroBank el 2021, s’han assenyalat els més rellevants per incloure’ls en aquest informe.
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Grups d'interès    Canals disponibles

CaixaBank
• Reunions periòdiques 
• Correu electrònic

Clients

• Web 
• Correu electrònic 
• Oficines de CaixaBank 
• Informe Anual 
• Enquestes 

Institucions europees
• Reunions periòdiques  
• Correu electrònic

Entitas col·laboradores

• Web 
• Reunions periòdiques 
• Correu electrònic

Empleats

• Intranet 
• Correu electrònic 
• Canal de consultes

Societat
• Web 
• Informe Anual

Identificació  
d’assumptes 
Anàlisi dels assumptes 
que preocupen els 
grups d’interès a 
partir de diverses 
fonts externes i els 
assumptes materials 
de companyies amb 
activitats semblants a 
MicroBank.

Priorització i validació  
d’assumptes 
Priorització i validació dels 
assumptes assenyalats segons la 
rellevància per al negoci i per als 
grups d’interès mitjançant: 

Rellevància externa: 

•  Anàlisi de premsa del darrer any 
• Benchmark 

Rellevància interna i validació: 

• Enquestes 

Determinació  
de continguts 
Una vegada determinats 
els assumptes materials 
per a MicroBank es 
definiran els: 

•  Estàndards GRI 
relacionats 

•  ODs i Principis 
del Pacte Mundial 
relacionats

01 02 03
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El llistat d’assumptes materials assenyalats inicialment és el següent:

Assumptes materials Temes inclosos ODs Principis del Pacte Mundial

1.  
Bon Govern

Gestió transparent i responsable.

1, 2Compliment normatiu.

Bones pràctiques en govern corporatiu.

2.  
Ètica empresarial

Codi ètic i principis d’actuació.

1, 2, 10

Mesures de prevenció de la corrupció, el suborn i el frau.

Adhesió a les Pràctiques i normes internacionals (Pacte 
Mundial, Principis de Banca Responsable, etc.).

Informació transparent de la contribució als ODs prioritaris a partir de kPI de 
seguiment de l’acompliment en matèria d’estratègia social i ambiental .

Garantir un mecanisme de denúncia eficient i confidencial.

Comercialització responsable.

3.  
Protecció de dades 
i ciberseguretat

Prevenir i gestionar els riscos de ciberseguretat garantint 
la protecció dels sistemes i de l’organització.

—
Garantir la privacitat de la informació i la protecció de dades, 
establint mecanismes sòlids per a la seva protecció.

4.  
Digitalització

Impuls de la tecnologia per al desenvolupament de nous productes i serveis.
—

Desenvolupament de nous canals de comunicació derivats dels nous entorns digitals.

5.  
Inclusió social i 
econòmica

Inclusió financera: fomentar l’accés a productes i serveis financers 
de qualitat prestats de manera responsable i sostenible. 

  

 

1, 2

Donar suport a les persones en risc d’exclusió perquè tinguin accés a la 
cobertura de necessitats bàsiques: salut, educació, laborals, etc.

Donar suport a les persones per pal·liar efectes que han pogut causar 
fets extraordinaris: pandèmia, catàstrofes naturals, etc.

servei d’auxili financer a les economies domèstiques més 
desafavorides o necessitades: Mont de Pietat.
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Assumptes materials Temes inclosos ODs Principis del Pacte Mundial

6.  
Contribució  
al desenvolupament 
econòmic

Impacte en el desenvolupament socioeconòmic del territori.

  
—

Formalització i creixement de microempreses.

7.  
Creació  
d’ocupació

Creació d’ocupació de qualitat.

  
6

Promoure l’emprenedoria.

8.  
Innovació  
en productes i serveis

Accés a nous nínxols de mercat
—

Resposta a nous competidors/models de finançament (p. ex., crowfunding, fintech).

9.  
Canvi climàtic

Mesurament de la petjada de carboni de la cartera de microcrèdits de negocis.

  
7, 8

Estratègia de descarbonització de la cartera de crèdits.

10.  
Productes  
amb impacte

Desenvolupament de productes i serveis específics destinats a 
mitigar els impactes del canvi climàtic o adaptar-s’hi.

  
1, 2, 6, 8, 9Desenvolupament de productes per donar resposta a necessitats específiques  

de dones, joves, gent gran, persones immigrants i altres grups desafavorits.

Mesurament i gestió de l’impacte. 

11.  
Satisfacció  
del client

Facilitar i simplificar les relacions amb clients en la dimensió digital i 
promoure millores en l’experiència del client en l’entorn en línia.

 
1Mesurar i gestionar la satisfacció del client.

Mantenir i impulsar la transparència dels productes i serveis (llenguatge clar). 

12  
Gestió  
del talent

Gestió del talent i desenvolupament personal.

  
1, 2, 3, 4, 5, 6Fomentar la diversitat, igualtat i conciliació a l’entorn laboral.

Assegurar ambients de treball que promoguin la salut i el 
benestar dels treballadors i col·laboradors.
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Assumptes materials Temes inclosos ODs Principis del Pacte Mundial

13.  
Igualtat Fomentar la igualtat a través de productes i serveis.  

1, 2, 6

14.  
Relació amb 
grups d’interès

Col·laboracions amb clients, socis, institucions europees i grups 
d’interès rellevants per conscienciar sobre qüestions EsG.

 
—

Estratègia de comunicació externa i interna.
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