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ElisabEtE azkoaga
azkoaga interiorismo
establiment de decoració | Getxo (Biscaia)

import del microcrèdit:
15.000 €

“Sempre havia volgut treballar pel meu 
compte i ser la cap del meu propi negoci”

vegeu vÍDeO
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Dades principals de Microbank el

2015

microcrèdits a 
emprenedors 

21.321
211 M€

microcrèdits a 
persones i famílies

100.304

377 M€

microcrèdits 
concedits

121.625

588 M€

“En els últims 8 anys, s’han 
concedit 428.310 préstecs 

per import de 2.365,6 
milions d’euros”
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oficines de 
Caixabank a 

Espanya

5.211

té previst 
contractar 

personal en els 
pròxims 

12 mesos

43%

dels negocis 
finançats entre 2010 
i 2013 continua en 

funcionament

74%

entitats 
col·laboradores

566

dels emprenedors 
entrevistats 

consideren que 
el seu negoci 
funciona bé 
o molt bé

69%

“Des de l’inici de l’activitat el 2007, 
MicroBank ha contribuït a crear o 
consolidar 155.000 llocs de treball”

nous llocs de 
treball creats

21.321
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el servei a la societat i als nostres 
clients ha marcat la raó de ser del 
Grup “la caixa” des de la seva 
fundació, fa més de 110 anys, i ha 
guiat sempre les nostres actuacions. 
aquesta trajectòria porta l’empremta 
de la vocació de servei, la confiança, 
la proximitat i el compromís 
social, cosa que ens ha fet únics i 
ens diferencia dins del sector. la 
conjuntura econòmica i la complexitat 
del món d’avui ens animen a seguir 
perseverant en els nostres valors 
fundacionals, més vigents que mai.

la situació econòmica espanyola 
actual està marcada per la incertesa 
política, la volatilitat dels mercats 
financers i un entorn extern menys 
favorable. Si aquests factors es 
prolonguen en el temps, podrien 
acabar tenint un efecte negatiu sobre 
la marxa de l’economia. tot i aquesta 
conjuntura complicada, els indicadors 
d’activitat i de confiança mostren 
que en l’inici d’any el creixement no 
mostra símptomes preocupants de 
desacceleració.

Aquest context reafirma la necessitat 
de reforçar la tasca de microBank com 
una eina bàsica de suport a l’activitat 
econòmica. en particular, a aquells 
col·lectius que, tot i el seu esperit 
emprenedor i la seva voluntat de 
tirar endavant projectes generadors 
de riquesa, troben obstacles per 
accedir al crèdit en el sistema financer 
tradicional.

Les dificultats d’un entorn complex 
són un obstacle per al creixement 
econòmic i social, i afecten a 
aquelles persones i microempreses 
que no poden aportar garanties per 
desenvolupar la seva idea. cal tenir 
present que la capacitat d’aquestes 
persones per fer realitat els seus 
somnis va íntimament lligada a 
l’obtenció d’un finançament adequat 
a les seves possibilitats.

Per això no és estrany l’esforç del Grup 
“la caixa” per donar resposta a les 
necessitats de la societat a través d’un 
banc especialitzat en microcrèdits. 
amb un model de negoci sostenible, 
microBank contribueix decisivament 
a la creació i la consolidació de llocs 
de treball mitjançant el finançament a 
emprenedors i microempreses. De la 
mateixa manera, es converteix en una 
palanca vital per al desenvolupament 
de persones i famílies que busquen un 
futur pròsper per als seus.

El 2015 l’activitat de MicroBank ha 
registrat la seva taxa de creixement 
més gran, just quan les circumstàncies 
són més adverses. Això demostra 
que està complint amb la seva 
missió de suport social quan més 
necessàries són les entitats financeres 
compromeses. en el futur, seguirà 
l’activitat per a la consolidació 
d’aquest model sostenible, capaç 
de generar recursos per garantir la 
sostenibilitat econòmica i fer front 
al creixement de l’entitat. així es 
garanteix l’aportació de microBank 
al progrés de la societat, creant 
ocupació i apuntalant el creixement 
global gràcies al suport social de les 
iniciatives emprenedores.

isidre Fainé Casas

Carta del president de Caixabank

Una eina bàsica de suport 
a l’activitat econòmica

La nostra trajectòria 
porta l’empremta 
de la vocació de 
servei, la confiança, 
la proximitat i el 
compromís social, 
cosa que ens ha fet 
únics i ens diferencia 
dins del sector.

8
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L’èxit del model financer de MicroBank 
rau en la implicació de la xarxa 
comercial de caixaBank, el rigor en 
la gestió, una estructura de costos 
reduïda, la reinversió dels beneficis 
i un nivell de capitalització poc 
habitual en el sector. tots ells són 
factors determinants en la consecució 
de l’objectiu del banc d’ajudar a 
les persones més necessitades amb 
finançament per dur a terme els seus 
projectes. el creixement ràpid de 
l’activitat de microBank, acompanyat 
d’un resultat positiu en tota la seva 
trajectòria, ha estat la conseqüència 
directa d’un estil d’actuació que s’ha 
convertit en referent en el sector de 
les microfinances a Europa després de 
més de nou anys de treball.

MicroBank té com a missió donar 
el millor servei a les persones amb 
recursos limitats que requereixen 
del nostre suport per millorar la seva 
qualitat de vida. els emprenedors són 
un element bàsic perquè l’economia 
aconsegueixi generar riquesa i crear 
llocs de treball. el seu paper en la 
dinamització econòmica ve avalat 
per dades incontestables: les petites 
empreses i els autònoms representen 
més del 90 % del teixit empresarial 
del país i concentren un percentatge 
molt elevat de treballadors. però, per 
aconseguir això, els emprenedors 
necessiten accés al crèdit. Així mateix, 
en determinats moments de la vida, 
les famílies amb menors possibilitats 
d’estalvi requereixen finançament 
complementari per fer front a 
necessitats o inversions per promoure 
el benestar dels seus membres.

l’evolució favorable en la nova 
concessió de crèdit ha ajudat 
a apuntalar la recuperació de 
l’economia espanyola el 2015. En 
l’exercici que ha finalitzat, el flux de 
nou crèdit a llars i pimes ha crescut 
a taxes del 17 %, una tendència 
que s’accentuarà el 2016, ja que el 
despalanquejament de les llars i les 
empreses ha avançat molt.

microBank contribueix a aquesta 
nova situació –gràcies al suport 
permanent de caixaBank– a apropar 
el crèdit a aquells col·lectius que no 
sempre troben resposta en el sistema 
financer tradicional, bé sigui pels 
costos de gestió derivats d’operacions 
de petit import, o pel risc que suposa 
l’absència de garanties reals per part 
dels sol·licitants. Aquesta característica 
adquireix especial rellevància tenint en 
compte que l’entitat dedica els seus 
esforços a concedir préstecs sense 
més garanties que la confiança en 
els sol·licitants i en el seu projecte. El 
valor de la paraula com a aval per a la 
inversió i la creació de riquesa.

El creixement significatiu de l’activitat 
de MicroBank ratifica l’encert en 
la nostra aposta per un model de 
gestió basat en donar resposta a les 
demandes de la societat, sempre 
sota la premissa de la sostenibilitat 
financera i de l’eficiència en la gestió 
que garanteixen la continuïtat d’una 
tasca que ja és una peça fonamental 
de l’engranatge econòmic del país.

Carta del conseller delegat de 
Caixabank

El valor de la paraula com a aval

MicroBank contribueix 
a apropar el crèdit a 
aquells col·lectius que 
no sempre troben 
resposta en el sistema 
financer tradicional.

informe anual microBanK 2015

Carta del president de Caixabank

Una eina bàsica de suport 
a l’activitat econòmica

9

gonzalo gortázar Rotaeche
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ginés ÁngEl gaRCía
konery
Enginyeria d’eficiència energètica | Múrcia

import del microcrèdit:
15.000 €

“MicroBank em va aportar el plus 
necessari per créixer en estructura i en 
personal” vegeu vÍDeO
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1
Un banc social sostenible 

orientat al futur



12

l’activitat de Microbank s’emmarca en la voluntat de fomentar el 
microcrèdit com a eina de promoció econòmica i de cohesió social, en 
benefici dels actors que hi intervenen directament i de la societat en el 
seu conjunt. L’esforç és constant perquè cada vegada siguin menys les 
persones, microempreses i emprenedors que no poden dur a terme els 
seus projectes professionals o familiars per falta de suport financer. 

en aquest esperit i amb el compromís 
amb la inclusió financera que sempre 
ha marcat el nord de l’entitat, “la 
Caixa” va crear MicroBank l’any 2007 
amb l’objectiu de canalitzar l’activitat 
de microcrèdits, i així potenciar 
aquesta tasca socioeconòmica amb 
els paràmetres de rigor i sostenibilitat 
propis d’una entitat bancària. en un 
context d’incertesa en el procés de 
recuperació de l’economia espanyola, 
en que la reducció de les desigualtats 
socials és la gran assignatura 
pendent, microBank juga un paper 
destacat en la mitigació d’aquesta 
problemàtica i contribueix amb 
la seva tasca a reduir les taxes de 
desocupació.

l’elevat nivell  de capitalització, una 
àmplia xarxa de distribució, el suport 
del seu accionista únic, caixaBank, 
i la implicació d’institucions 
financeres europees constitueixen 
fortaleses bàsiques que fan possible 
l’assoliment dels objectius de 
microBank, centrats en satisfer 
necessitats no suficientment cobertes 
pel sistema creditici tradicional. 

Un banc social 
sostenible orientat 
al futur

Donar 
resposta a 
persones amb 
necessitats 
financeres no 
prou cobertes

Facilitar 
serveis 
financers de 
qualitat

treballar per 
garantir l’accés 
igualitari al crèdit

generar els recursos 
necessaris perquè 
l’activitat pugui 
continuar creixent

ser model de 
banca social

objectius prioritaris de 
Microbank
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Missió
MicroBank ofereix productes i serveis financers especialment adaptats a les 
necessitats d’emprenedors, microempreses, persones i famílies de cara a la 
consecució de quatre objectius concrets:

Valors
D’acord amb els codis interns de l’entitat, els empleats, directius i membres del 
consell d’administració de microBank es comprometen a respectar un seguit de 
valors ètics que inspiren la seva actuació a l’hora de desenvolupar la seva activitat:

El suport financer concedit 
a professionals autònoms 
i microempreses n’és un 
element clau.

els microcrèdits constitueixen 
una ajuda als emprenedors 
en els seus projectes 
d’obertura, ampliació o 
consolidació de petits 
negocis.

el banc dóna resposta a les 
necessitats de les persones 
i els facilita la superació de 
dificultats temporals.

S’afavoreix l’accés als serveis 
bancaris de nous clients 
a través de l’àmplia xarxa 
comercial de caixaBank, així 
com un accés igualitari al 
crèdit.

•  Excel·lència i professionalitat. El treball amb rigor i eficàcia constitueix 
una base d’actuació fonamental. per aquest motiu, la satisfacció dels clients 
és el centre de la nostra actuació professional.

•  Confidencialitat. És el pilar bàsic sobre el que s’assenta la relació de 
confiança entre els clients i el banc.

•  Responsabilitat social. les empreses han d’integrar en els seus objectius, 
a més del benefici econòmic,  el respecte als drets humans i la sostenibilitat 
del medi ambient.

•  El compliment de les lleis. compromís per respectar la legislació i la 
normativa vigent en cada moment, així com qualsevol circular interna de 
microBank.

•  Respecte. assumpció com a valor fonamental el respecte a la persona 
i la seva dignitat, així com a la diversitat cultural, al medi ambient i a les 
institucions.

•  Integritat i transparència. La confiança dels clients i de l’entorn en què 
opera l’entitat es guanya sent íntegres i transparents, i creient en la lliure 
competència honesta i lleial.

la promoció de 
l’activitat productiva. 

la creació 
d’ocupació. 

El desenvolupament 
personal i familiar.

la inclusió 
financera. 
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EDgaR Hazas, M. ÁngElEs gaRCía
laboratorios Edyma
centre biotecnològic | còrdova

import del microcrèdit:
25.000 €

“Teniem clar el que volíem fer 
i ens vam llançar a la piscina”

vegeu vÍDeO
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2
suport a emprenedors, 

negocis i famílies
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Vuit anys de creixement 
continuat
MicroBank va experimentar el 2015 una significativa acceleració en el 
creixement de la seva activitat en el sector de les microfinances, fins 
a assolir els 121.625 préstecs concedits, que representa un augment 
del 47,3% respecte a l’exercici anterior i suposa més que doblar la 
registrada dos anys abans. si es mesura segons l’import total dels 
microcrèdits facilitats als clients, l’increment arriba al 35,4% respecte al 
2014 i s’assoleix una xifra de producció anual de 588 milions d’euros, de 
manera que l’entitat suma vuit anys d’expansió continuada en aquesta 
variable.

Dintre de les diverses modalitats de 
productes oferts per microBank, 
destaca que per primera vegada 
s’han superat els 100.000 préstecs 
concedits a persones i famílies, per 
una quantitat conjunta de 376,9 
milions d’euros, amb augments 
respectius del 56,6% i del 64,4% en 
relació al 2014.

al seu torn, l’altra línia mestra 
del banc, el finançament de les 
iniciatives de negoci, el 2015 va 
consolidar els elevats creixements 
dels anys anteriors demostrant la 
seva fortalesa, amb l’atorgament 
de 21.321 préstecs a emprenedors, 
autònoms i microempreses, un 
15,1% més que l’any anterior, per un 
import de 211,1 milions d’euros, un 
2,9% superior a l’exercici precedent.

Aquestes dades permeten afirmar 
que microBank ha continuat 
treballant de forma decidida en el 
desenvolupament d’una adequada 
oferta de productes i serveis per 
cobrir les necessitats financeres dels 
seus clients. 

amb la visió que aporta valorar el 
present sense oblidar la perspectiva 
històrica, és important destacar 
que des de l’inici de la seva activitat 
el 2007, MicroBank ha concedit 
428.310 préstecs, per un import 
de 2.365,6 milions d’euros. A més 
a més, s’estima que en aquests 
vuit anys els préstecs de l’entitat 
han contribuït a crear o consolidar 
155.000 llocs de treball. Una 
nova confirmació que consolida 
l’entitat com un referent de primer 
ordre en el sector europeu de les 
microfinances.

per tot plegat, microBank mira el 
futur amb confiança, i amb l’objectiu 
de continuar expandint la seva 
activitat incorporant nous productes i 
serveis adaptats a les necessitats dels 
clients. 

121.625
préstecs concedits
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total de microcrèdits

import concedit (en milions d’euros)

total de microcrèdits a emprenedors i negocis (operacions concedides)

import concedit a emprenedors i negocis (en milions d’euros)

Finalitat dels microcrèdits

Destí dels microcrèdits a 
emprenedors

120.000

80.000

40.000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

36.844 34.308 40.785 55.822 82.586 121.625

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

212,0 217,9 235,5 313,2 434,4 588,0

22.000

11.000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.094 8.939 11.185 15.678 18.527 21.321

personal i familiar, 64,1%

emprenedors, 35,8%

ampliar un negoci, 67%

obrir un negoci, 33%

60,6 100,9 116,5 169,2 205,1 211,1
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Finançament a la mida 
d’emprenedors i famílies

Emprenedors 
i professionals 

autònoms que necessitin 
finançament per crear, 
ampliar o consolidar un 

negoci.

Emprenedors en situació 
d’exclusió financera o 

amb dificultats per accedir al 
sistema creditici tradicional: 

joves, persones en situació de 
desocupació, nous residents... 

Microempreses. negocis 
amb menys de 10 

treballadors amb un volum 
de vendes anual inferior 

als 2 milions d’euros.

Empreses socials que 
busquin un impacte 
social a través d’una 
activitat empresarial 

econòmicament i 
mediambientalment 

sostenible.

Persones i famílies 
amb rendes anuals 
inferiors a 18.000 

euros que requereixin 
finançament per atendre 

necessitats familiars 
o superar dificultats 

temporals.

Estudiants que volen 
cursar un màster 

universitari en un altre 
país europeu.

Els productes i serveis de 
Microbank van dirigits a 

clients específics

l’oferta de préstecs s’estructura en tres tipus de microcrèdits:

Microcrèdit per a  
emprenedors  

i negocis

Microcrèdit  
personal i  
familiar

Ecomicrocrèdit, pensat per 
 finançar projectes compromesos 

 amb el medi ambient
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Microcrèdits per a emprenedors i negocis

Microcrèdit financer

•  Préstec personal dirigit a 
professionals autònoms i a 
microempreses que necessiten 
finançament per iniciar, ampliar o 
consolidar un negoci, o per atendre 
necessitats de capital circulant.

•  El seu import màxim és de 25.000 
euros.

•  No és necessària l’aportació de 
garantia real i el seu període màxim 
de devolució és de 6 anys, amb una 
carència opcional de 6 mesos.

•  Poden sol·licitar aquest tipus 
de microcrèdits professionals 
autònoms i microempreses.

•  També formen part d’aquesta línia 
els microcrèdits de mediació Bei, 
que es beneficien d’un avantatge 
financer derivat de l’acord amb 
el Banc europeu d’inversions i 
que es concreta en un menor 
tipus d’interès aplicat, així com 
els microcrèdits ico, concedits 
sota les condicions de les línies 
de finançament establertes per 
l’Institut de Crèdit Oficial.

Microcrèdit social

•  Préstec personal dirigit a finançar  
projectes d’autoocupació 
promoguts per emprenedors que 
poden tenir dificultats per accedir 
al sistema creditici tradicional i 
que, prèviament  a la concessió 
del microcrèdit, compten amb 
l’assessorament d’alguna de 
les entitats col·laboradores de 
microBank.

•  El seu import màxim és de 25.000 
euros.

•  No és necessària l’aportació de 
garantia real i el seu període màxim 
de devolució és de 6 anys, amb una 
carència opcional de 6 mesos.

•  En aquestes operacions, també 
és necessària la presentació d’un 
pla d’empresa que haurà d’anar 
acompanyat de l’informe de 
viabilitat de l’entitat col·laboradora 
que ha assessorat al client.

•  No s’apliquen comissions de cap 
mena.

Préstec empresa social

•  Préstec personal dirigit 
a emprenedors que 
busquen un impacte social 
a través d’una activitat 
empresarial econòmicament i 
mediambientalment sostenible.

•  Permet finançar inversions o capital 
circulant per a l’inici, la consolidació 
o l’ampliació d’empreses socials. 
es consideren empreses socials 
aquelles especialitzades en la 
inserció laboral, així com les que 
desenvolupen la seva activitat 
en sectors com la promoció de 
l’autonomia personal i l’atenció a la 
discapacitat i a la dependència, la 
lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social, la interculturalitat i la cohesió 
social, els projectes d’acció social 
i els projectes culturals d’impacte 
social.

•  El seu import màxim és de 50.000 
euros.
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es tracta 
majoritàriament de
persones físiques

81%

40
anys

75%
espanyol

42%
amb estudis 
secundaris

65%
treballava com 

autònom abans de 
posar en marxa el seu 

negoci

63%
no havia dirigit abans 

un negoci

24%
ha obert el seu negoci 

per haver vist una 
oportunitat clara de 
negoci, per motius 

familiars 
o per vocació

Perfil de l’emprenedor 2015
segons l’institut d’innovació social d’EsaDE
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Microcrèdits personals i familiars

Microcrèdit personal i 
familiar

•  Préstec personal dirigit a persones 
amb ingressos inferiors als 18.000 
euros anuals per finançar projectes 
vinculats al desenvolupament 
personal i familiar, així com 
necessitats derivades  de situacions 
puntuals o imprevistes. entre 
les destinacions més freqüents 
d’aquesta línia de finançament 
es troben les despeses vinculades 
a habitatge, salut, educació, 
necessitats de persones amb 
discapacitat, reagrupament familiar 
o adquisició de transport necessari.

•  El seu import màxim és de 25.000 
euros.

•  No requereix que s’aporti garantia 
real i el termini màxim de devolució 
és de 6 anys, amb un període de 
carència opcional de 12 mesos.

Préstec Màster Erasmus+

•  Préstec dirigit als estudiants que 
vulguin cursar un màster universitari 
en un altre país de la unió europea 
o associat al programa erasmus+.

•  Es concedeix independentment de 
l’edat i dels ingressos del sol·licitant. 
no es necessita presentar cap aval i 
es comença a pagar un any després 
d’acabar els estudis.

•  Els màsters de fins a 1 any tenen 
24 mesos de carència de capital 
més un període d’amortització del 
préstec de 5 anys. Per als estudis de 
més d’1 any, la carència de capital 
és de 3 anys, al que s’han de sumar 
6 anys per amortitzar el préstec.

•  L’import màxim és de 12.000 
euros per a màster de fins a 1 
any i de 18.000 euros per als que 
requereixin un període més extens.

•  No incorpora comissions 
d’amortització, cancel·lació o estudi.

Microcrèdit Club ara

•  Préstec dirigit a persones més grans 
de 65 anys que pertanyin al Club 
ara –programa de productes i 
serveis financers i culturals dissenyat 
de forma exclusiva per als clients 
de més edat de CaixaBank- i que 
tinguin unes rendes anuals netes 
inferiors als 18.000 euros.

•  L’objectiu és contribuir a la 
millora de la salut i el benestar 
de les persones grans, finançant 
l’adquisició d’aparells d’assistència 
i ajuda tècnica (cadires de 
rodes, pròtesis, audiòfons...), 
l’adaptació de l’habitatge (escales 
motoritzades, rampes, substitució 
de banyeres per dutxa...) o 
l’adquisició de serveis de salut i 
benestar.

•  L’import màxim és de 25.000 euros, 
amb un termini d’amortització de 
6 anys, amb 6 mesos de carència 
optativa.

Ecomicrocrèdits

Ecomicrocrèdit negoci

•  Préstec dirigit a autònoms i 
microempreses que busquen invertir 
en sectors mediambientalment 
sostenibles (agricultura i alimentació 
ecològica, energies renovables, 
tractament i gestió de residus, 
producció o distribució de 
productes reciclats o ecològics, 
ecoturisme...) i/o  en productes o 
serveis que impliquin una millora 
de l’ús eficient dels recursos i/o una 
reducció en l’impacte ambiental 
(compra de vehicles ecològics per 
a ús professional i/o reformes per 
millorar l’eficiència energètica).

•  L’import màxim és de 25.000 euros, 
amb un termini d’amortització de 
fins a 6 anys. 

Ecomicrocrèdit personal
 
•  Préstec personal per adquirir 

productes sostenibles 
(electrodomèstics classificats amb 
l’etiqueta energètica de classe a 
o superior) o vehicles ecològics 
(turismes, motocicletes, bicicletes 
elèctriques i vehicles comercials) i 
per millorar l’eficiència energètica 
en la llar (finançament de les 
instal·lacions solars, tractament 
d’aigües residuals...).

•  L’import màxim és de 25.000 euros, 
amb un termini d’amortització de 
fins a 6 anys.
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Microcrèdits prendaris

Mont de Pietat

El Mont de Pietat, gestionat per MicroBank des del 2010, concedeix préstecs 
sobre joies d’ús per a persones que, per la seva situació laboral, financera o 
familiar, poden trobar dificultats d’accés al crèdit.

A més dels microcrèdits prendaris, el Mont de Pietat ofereix la possibilitat de 
la venda de joies a través de subhastes. D’aquesta manera, el client obté el 
màxim valor, amb un procés que garanteix la transparència, la seguretat i la 
confidencialitat. Per obtenir el préstec (a partir de 120 euros), s’ha d’acudir a una 
de les oficines del Mont de Pietat, on es taxaran les joies al moment i es
calcularà la quantitat màxima del préstec, que serà abonada a l’acte.
les joies es podran recuperar en qualsevol moment, o arribat el
venciment (un any), prèvia cancel·lació del préstec. També es poden sol·licitar
renovacions successives d’any en any.

Oficines a Espanya 

• Madrid, carrer d’Alcalá, 27

• Barcelona, carrer de Rivadeneyra, 6

• Tenerife, carrer de José Hernández Alfonso, 30

• Sevilla, carrer de l’Arroyo, 49
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Comptes

serveis

• Madrid, carrer d’Alcalá, 27

• Barcelona, carrer de Rivadeneyra, 6

• Tenerife, carrer de José Hernández Alfonso, 30

• Sevilla, carrer de l’Arroyo, 49

Compte bàsic Microbank

•  Dirigit a fomentar i potenciar 
la inclusió financera d’aquells 
col·lectius amb ingressos inferiors al 
salari mínim interprofessional i amb 
domiciliació de la nòmina, pensió 
o subsidi de desocupació. També 
s’adreça als titulars d’un microcrèdit 
social.

•  Permet realitzar ingressos i 
reintegraments en qualsevol 
moment i està exempta de 
comissions de manteniment.

•  Els titulars del Compte Bàsic 
tenen accés al la xarxa de caixers 
automàtics de caixaBank i als 
serveis de línia oberta.

targeta Microbank

•  Targeta de dèbit dirigida a clients 
de microBank, amb disponibilitat 
d’efectiu en la xarxa de caixers 
de caixaBank i possibilitat de 
pagament amb càrrec al seu 
compte o llibreta.

•  No té costos ni comissions de 
manteniment.

Compte Verd

•  Compte corrent per operar a través 
del servei de banca online línia 
oberta, canal que contribueix a 
reduir el consum de paper.

•  Per cada Compte Verd obert amb 
una operativa mínima, es col·labora 
en el programa de reforestació de 
World Wild fund (WWf) amb la 
plantació d’un arbre.

línia oberta

•  Servei de banca electrònica online 
disponible les 24 hores del dia 
durant tot l’any, que permet a 
clients de productes microBank 
realitzar operacions bancàries.

•  Disposa d’una plataforma en 22 
idiomes, multicanal (accés a través 
d’internet, mòbil o tV) i amb 
sistema antifrau caixaprotect.

•  La utilització del servei no té cap 
cost

llibreta Microbank

•  Dipòsit de diners a la vista que 
permet realitzar ingressos i 
reintegraments en qualsevol 
moment.

•  Es dirigeix a titulars de microcrèdits 
de microBank que no compleixen 
els requisits per tenir un compte 
Bàsic, o a entitats sense ànim de 
lucre.

avals

•  Destinats a persones físiques que 
hagin de presentar garanties davant 
de tercers en compliment d’una 
obligació per a casos de lloguer 
d’habitatge. També estan pensats 
per a autònoms que els necessitin 
per desenvolupar la seva activitat 
empresarial.
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Productes d’inversió
microBank ha promogut la 
comercialització, per part de 
caixaBank, de tres fons d’inversió 
socialment responsables: microBank 
fons ecològic, microBank fons Ètic i 
microBank fons Ètic Garantit.

Microbank Fons Ecològic

•  Integra rendibilitat i respecte pel 
medi ambient invertint en sectors 
com el de les energies renovables, 
gestió i tractament d’aigua, 
control de la pol·lució, reciclatge, 
alimentació ecològica, serveis 
mediambientals, biotecnologia, 
nous materials i infraestructures i 
tecnologies ecològiques.

•  Es tracta d’un fons de renda 
variable que inverteix en una 
selecció de fons ecològicament 
responsables, amb un millor 
comportament històric de 
rendibilitat-risc.

•  És un producte respectuós amb 
el medi ambient que ofereix 
rendibilitat, liquiditat, comoditat i 
diversificació.

•  Al tancament de l’exercici del 2015, 
microBank fons ecològic comptava 
amb 1.108 partícips i un patrimoni 
de 8,3 milions d’euros.

Microbank Fons Ètic

•  Dirigit a persones i col·lectius 
interessats en inversions amb 
rendibilitat social.

•  Inverteix en renda variable i renda 
fixa pública i privada a escala 
global.

•  Es caracteritza per combinar els 
paràmetres financers tradicionals 
d’inversió –rendibilitat, risc controlat 
i liquiditat- amb criteris socialment 
responsables. addicionalment, el 
fons té un component solidari.

•  Inverteix en valors d’empreses 
que han demostrat tenir un elevat 
nivell de compliment ètic en la 
seva gestió. aquesta selecció de 
valors incorpora criteris d’exclusió 
(armament, tabac, energia nuclear, 
vulneració dels drets humans...) i 
criteris valoratius (responsabilitat 
social, drets humans, medi 
ambient...).

•  Una comissió ètica externa 
assessora al gestor per determinar 
els criteris ètics que s’han de tenir 
en compte i supervisa el correcte 
compliment ètic de la cartera. a 
més, cedeix el 25% de la comissió 
de gestió a organitzacions no 
lucratives, mentre que la fundació 
Bancària “la caixa” aporta un 
import equivalent a un projecte de 
cooperació internacional.

•  Al tancament de l’exercici del 2015, 
microBank fons Ètic comptava amb 
3.464 partícips i un patrimoni de 45 
milions d’euros.

Microbank Fons Ètic 
garantit

•  Està destinat a un perfil de client 
amb inquietuds socials que volen 
invertir amb criteris socialment 
responsables. També està 
recomanat per a empreses amb 
polítiques de responsabilitat social 
corporativa.

•  Acumulava al 31 de desembre del 
2015 un saldo de 27,5 milions 
d’euros i disposava de 3.594 
partícips.
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La xarxa d’oficines 
més extensa
MicroBank ofereix els seus productes i serveis a través de les oficines de 
Caixabank, que compta amb la xarxa de distribució més gran de l’Estat 
espanyol.
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ALEJAndRA VIERA
Estudio Pilates orgánico
centre especialitzat en el mètode pilates | arucas 
(Gran canaria)

import del microcrèdit:
15.000  €

“Quan miro enrere, veig que tot  
ha valgut la pena”

vegeu vÍDeO
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3
treball en equip: entitats 

socials i institucions europees
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Més de 560 entitats 
col·laboradores
MicroBank ha firmat acords de col·laboració amb 566 entitats amb 
l’objectiu de promoure l’autoocupació facilitant l’accés al finançament 
mitjançant microcrèdits, especialment entre aquells col·lectius que es 
troben en situació d’exclusió financera o en risc de patir-la.

Aquestes entitats col·laboradores 
actuen com a enllaç entre els 
emprenedors i microBank, 
oferint suport personalitzat en 
l’elaboració del projecte de negoci i, 
ocasionalment, en el seguiment del 
seu desenvolupament i alguns altres 
serveis:

•  Facilitar el coneixement dels clients 
que sol·liciten el microcrèdit, factor 
que contribueix a la millor valoració 
de l’operació.

•  Assessorar i oferir el suport tècnic 
necessari per a la preparació del 
projecte empresarial i l’avaluació 
prèvia de la seva viabilitat i 
coherència.

A més a més, aquestes entitats 
contribueixen a ampliar la cobertura 
de la xarxa de distribució dels 
productes i serveis, especialment 
entre els col·lectius amb més 
dificultats d’accés al finançament. 

Entitats col·laboradores

162
organitzacions no lucratives

7
governs autonòmics

286
ajuntaments

47 
administracions públiques

33 
universitats

31 
altres
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andalucía emprende es una fundació pública de la Junta de andalucía, 
adscrita a la conselleria d’Economia i Coneixement, que té com a principal 
missió fomentar la cultura emprenedora i l’activitat econòmica en la regió 
mitjançant la prestació de serveis de suport a emprenedors i empreses que 
impulsin la creació i el desenvolupament empresarial i generin ocupació en 
el territori.

Des de l’any 2011, Andalucía Emprende ha vingut col·laborant amb 
microBank. com a personal tècnic, ens sembla molt positiva la 
col·laboració entre les nostres entitats. El fet que existeixi una eina 
d’accés al finançament privat de projectes viables tècnicament, en els 
que la confiança en els mateixos es basa en el propi emprenedor i la seva 
capacitat per fer-lo viable econòmicament suposa un gran pas endavant. 

Des de la nostra perspectiva, a andalucía emprende ens sembla important 
destacar l’aportació de valor que suposa l’accés al sistema creditici, que 
aconsegueix transformar un cercle viciós de desocupació, falta de recursos 
i, en definitiva, falta d’horitzó vital, en un cercle virtuós que permeti a les 
persones emprenedores avançar en la realització de les seves aspiracions 
laborals i personals. Tot això té un especial impacte en la cohesió social i 
en el nivell de benestar de les persones i les famílies, especialment entre els 
col·lectius socialment més vulnerables.

Aquesta profitosa col·laboració ha facilitat el finançament en el 2015 de 
132 projectes empresarials, amb un import total de 1,8 milions d’euros. 
amb el seu suport, microBank contribueix a que andalusia compti amb un 
teixit emprenedor més fort, cohesionat i competitiu.

Junts per 
l’emprenedoria
mónica martos Galdeano
tècnica d’andalucía Emprende

“A Andalucía Emprende ens sembla 
important destacar l’aportació de valor que 
suposa l’accés al sistema creditici”
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Des del 2010, Barcelona Activa ofereix a les persones emprenedores que 
participen en els programes d’emprenedoria l’accés al finançament a través 
dels microcrèdits de microBank.

Fent un balanç de la tasca realitzada fins ara, pel que fa a les xifres hem 
acompanyat a 134 persones emprenedores en la posada en marxa del seu 
projecte empresarial, amb microcrèdits d’un import mitjà de 18.000 euros, 
aconseguint un finançament global de prop de 2,5 milions d’euros.

Durant aquests anys, hem pogut comprovar l’evolució del perfil de les 
persones emprenedores, passant de la identificació del microcrèdit com a 
instrument per finançar projectes molt senzills i en sectors tradicionals, a 
un concepte molt més ampli i complex, que inclou també el microcrèdit 
com a capital llavor de projectes amb elevat potencial en sectors de gran 
innovació.

com a organització social, estem en una contínua millora dels 
procediments. Hem construït amb MicroBank una relació de confiança 
que ens permet identificar millor els perfils i els projectes, i hem definit 
quina part del procés aporta Barcelona Activa i quina és la tasca del banc. 
Aquesta forma de fer ens permet obtenir millors resultats, que és el mateix 
que dir que més persones puguin beneficiar-se d’un microcrèdit per fer 
realitat el seu projecte d’autoocupació.

Però en tots aquests anys hem continuat amb el  mateix focus, que és 
oferir microcrèdits per donar suport financer a persones emprenedores 
amb projectes viables que tenen molt difícil poder accedir al mercat 
bancari tradicional, principalment per no tenir avals o garanties.

Per endavant tenim nous reptes, vinculats al finançament per a la 
consolidació i el creixement de les microempreses, i millorar el seguiment 
de les iniciàtiques que han rebut el nostre suport, que segur que anirem 
abordant conjuntament.

El microcrèdit, 
una eina 
fonamental
María José Blanco
Responsable de Programes 
d’Emprenedoria de barcelona activa

“Hem construït amb MicroBank una relació de 
confianca que ens permet identificar millor els perfils i 
els projectes”
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el suport a l’emprenedor forma part de l’essència de la cámara de 
comercio de españa. creiem que l’empresa, l’emprenedoria, la tenacitat, 
l’esforç i la valentia de les persones que s’aventuren en la posta en marxa 
de noves iniciatives empresarials, representen els valors d’una societat 
dinàmica i global, i desenvolupen un paper crucial en el benestar de tota 
la població. per això, l’impuls d’activitats i programes l’objectiu dels quals 
és el suport decidit a pimes i emprenedors constitueix una de les nostres 
prioritats.

Des de la Cámara de España i a través de la xarxa territorial de Cámaras, 
posem a disposició dels nostres emprenedors un seguit d’instruments i 
programes de suport; des d’una xarxa de punts d’atenció a l’emprenedor 
/ Finestretes Úniques Empresarials de les Cambres de Comerç fins a la més 
extensa xarxa de vivers de tota europa, gestionada per la fundació cameral 
incYDe.

el suport de la cámara de españa a noves iniciatives i projectes 
empresarials adquireix una especial rellevància  quan es tracta de dones 
emprenedores. amb el programa de Suport empresarial a les Dones 
(PAEM), que compta amb finançament del Fons Social Europeu i l’Instituto 
de la mujer y para la igualdad de oportunidades, pretenem visualitzar 
l’especial impuls a l’emprenedoria femenina. aquest programa incentiva, 
assessora, forma, acompanya i dóna suport a les dones amb inquietud 
emprenedora des de la idea i la posta en marxa d’una activitat fins a 
l’acompanyament en el creixement de projectes que ja estan en marxa, 
proporcionant també ajuda en la tramitació i obtenció de microcrèdits 
sense aval a través de MicroBank.

El resultat d’aquest programa el 2015 ha estat molt satisfactori. 
L’assessorament a 13.064 dones i la creació de 2.480 empreses liderades 
per elles, i en el marc dels microcrèdits les 125 sol·licituds de les quals han 
estat concedides un 63% per import d’aproximadament 900.000 euros, 
són resultats extremadament positius.

creiem en la continuïtat i el reforçament d’aquest programa i d’altres que 
persegueixin l’impuls de l’esperit emprenedor, i en el paper de la dona en 
la societat i en l’economia.

suport a 
les dones 
emprenedores
inmaculada riera
Directora general de la  
Cámara de España

“Proporcionem ajuda en la tramitació i obtenció de 
microcrèdits sense aval a través de MicroBank”
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El 2015 es van cumplir quinze anys de la posta en marxa del Pla 
d’Ocupació per a col·lectius vulnerables de Creu Roja Espanyola. Important 
repte que la institució va decidir afrontar per acompanyar a les persones 
que es troben en situació de desavantatge a l’hora de recórrer el camí 
cap a la seva integració social i laboral. És inqüestionable que l’ocupació 
representa una eina fonamental de lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social.

en l’àmbit de l’autoocupació, les actuacions de creu roja estan dirigides 
a donar suport a les persones més vulnerables en el seu camí cap 
a la incorporació al mercat laboral, des d’accions com l’orientació i 
l’assessorament, fins a l’elaboració del projecte d’empresa o la recerca 
de finançament, passant per accions formatives en competències que 
els permetin gestionar adequadament la seva iniciativa d’autoocupació. 
L’emprenedoria pot ser també una alternativa professional.

Creu Roja Espanyola i MicroBank van subscriure, el juliol del 2015, un 
conveni de col·laboració per incentivar l’activitat emprenedora que facilita 
l’accés al finançament d’emprenedors per contribuir a la posada en marxa 
de nous negocis, amb l’objectiu de potenciar la creació i la consolidació 
d’ocupació.

aquest  conveni d’àmbit estatal va venir a completar i reforçar la 
col·laboració entre les dues entitats, facilitant un procediment de treball 
més àgil, així com unes condicions preferents i competitives que ens han 
fet millorar i augmentar aquest intercanvi. la tasca de l’equip de la Xarxa 
d’autoocupació de creu roja espanyola i els responsables de microBank 
ha estat molt fructífera.

els resultats que s’han obtingut suposen un increment important si tenim 
en compte que el conveni es va firmar a meitat de l’any. El 2015 es va 
formalitzar préstecs per un import de 178.408 euros, xifra que suposa el 
81% de tot el finançament aliè que va gestionar Creu Roja. L’ampliació 
dels convenis territorials multiplicarà els resultats de cara al 2016.

Per la integració 
social i laboral
cecilia rios García
tècnica responsable de Projectes 
d’autoocupació de Creu Roja 
Espanyola

“El 2015 es va formalitzar préstecs per un import 
de 178.408 euros, xifra que suposa el 81% de tot el 
finançament aliè que va gestionar Creu Roja en el marc 
del projecte d’autoocupació”
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Un acord emblemàtic per a 
l’autoocupació
Programa incorpora

la fundació Bancària ”la caixa” i 
MicroBank van subscriure el 2015 un 
acord per fomentar l’emprenedoria 
entre usuaris d’incorpora, el 
programa d’integració laboral de 
l’obra Social ”la caixa”. 

aquesta iniciativa respon al 
convenciment que hi ha persones en 
risc d’exclusió amb idees de negoci 
i/o coneixedores d’una professió 
que són capaces de posar en marxa 
un petit negoci si reben un bon 
assessorament, juntament amb la 
inversió inicial necessària. la inserció 
mitjançant l’autoocupació permet 
augmentar les seves possibilitats de 
sortir de la situació de vulnerabilitat.

amb aquesta premissa, incorpora 
dissenya itineraris personalitzats 
per a usuaris del programa que 
apostin per l’autoocupació com a 
via per accedir al mercat laboral. 
Incorpora preveu impulsar 40 punts 
d’autoocupació durant el 2016, que 
permetran l’acompanyament de 
2.400 persones i la creació de més de 
600 microempreses. Aquests punts 
d’autoocupació estaran dinamitzats, 
entre altres entitats, per la fundació 
de l’esperança, fidem, trinijove, 
fundación San martín de porres, cruz 
roja o proyecto Hombre. Durant el 
2015 es van realitzar proves pilot a 
andalusia i catalunya amb 9 punts 
que van atendre 729 persones. en 
van iniciar 383 plans d’empresa 
i en van finalitzar 238, el que va 
comportar l’impuls de 126 noves 
microempreses. 

De la seva banda, microBank va crear 
una línia de finançament de 5 milions 
d’euros anuals dirigida a aquests 
usuaris del programa incorpora 
que vulguin iniciar un projecte 
d’autoocupació o petit negoci. el 
banc social també facilita formació als 
tècnics d’autoocupació de les entitats 
socials col·laboradores del programa 
incorpora. 

Aquest acord també preveu 
l’acompanyament personalitzat als 
emprenedors d’incorpora per part de 
voluntaris de ”la caixa”; la creació 
d’una línia de préstecs dirigida a 
finançar l’establiment, consolidació 
o ampliació d’empreses socials que 
hagin participat en el programa 
d’emprenedoria Social de l’obra 
Social “la caixa” i el foment de 
l’educació financera d’emprenedors i 
famílies en situació de vulnerabilitat, 
en el marc del programa d’educació 
financera de microBank. 
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les institucions europees 
s’impliquen
Fons Europeu 
d’inversions (FEi)

el fons europeu d’inversions facilita 
garanties a microBank per cobrir una 
part del risc assumit en la concessió 
de microcrèdits per a emprenedors i 
negocis. les dues entitats mantenen 
una estreta col·laboració des del 
2008 mitjançant acords que pretenen 
promoure el finançament per a la 
creació, consolidació o ampliació de 
projectes empresarials i de negoci.

El 2014, MicroBank es va convertir en 
la primera entitat financera de la Unió 
europea en aconseguir l’adhesió al 
programa europeu de competitivitat 
de les empreses i les pimes (coSme) 
impulsat per la comissió europea i 
gestionat pel fei.

l’any passat, el fons europeu 
d’inversions va seleccionar el banc per 
iniciar la comercialització al continent 
del Préstec Màster Erasmus+, destinat 
a estudiants que vulguin cursar un 
màster en un centre universitari 

préstec, es van concedir l’any passat 
un total de 4.739 microcrèdits per un 
import de 47,6 milions d’euros.

els microcrèdits de la línia Bei 
compten amb un avantatge financer 
per als clients que els subscriuen.

banc de 
Desenvolupament 
del Consell d’Europa 
(CEb)

el Banc de Desenvolupament del 
consell d’europa i microBank han 
destinat des del 2008 un total de 360 
milions d’euros a finançar projectes 
d’emprenedors i famílies que poden 
tenir dificultats per accedir al crèdit a 
través del sistema financer tradicional, 
per contribuir d’aquesta manera al 
desenvolupament econòmic i social.

d’un altre país europeu. en l’acte de 
presentació del préstec, celebrat el 
juny del 2015, el director executiu 
del FEI, Pier Luigi Gilibert, va afirmar 
que “l’educació superior i la mobilitat 
estudiantil són importants motors del 
creixement i la innovació a europa”. 
per la seva banda, el president de 
microBank, antoni Vila Bertrán, 
va confiar que a través d’aquests 
préstecs “siguin molts més els 
estudiants que puguin plantejar-
se l’opció de cursar un màster a 
l’estranger, factor que millora  la seva 
preparació acadèmica i augmenta la 
seva empleabilitat futura o la seva 
capacitat per emprendre”. 

banc Europeu 
d’inversions (bEi)

MicroBank ha consolidat el 2015 la 
seva relació amb el Banc europeu 
d’Inversions amb un nou préstec 
destinat a fomentar l’accés al 
finançament a llarg termini i la 
creació d’ocupació, sobretot entre els 
joves. Amb el finançament d‘aquest 

25

El programa COSME de la Unió Europea està en vigor des del 2014 fins al 2020, amb un 
pressupost global de 2.300 milions d’euros. La seva finalitat és prestar suport a les pimes en:

• Facilitar l’accés al finançament
• Donar suport a la internacionalització i l’accés als mercats
• Crear un entorn favorable a la competitivitat
• Fomentar la cultura de l’emprenedoria

COSME és un programa que aplica la Small Business Act per a Europa, la qual cosa reflecteix la 
voluntat política de la comissió europea de reconèixer el paper central de les pimes en l’economia 
de la unió.

acceDir al web

QUÈ és El 
PRogRaMa 
CosME?
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Fons Europeu d’inversions

a.Programa CosME

Objectiu: Garantia directa (50% del risc de cartera coberta)

crèdit garantit: microcrèdits per a emprenedors i negocis

Període cobert:  3 anys (2015-2017)

Volum màxim garantit: Operacions concedides fins a 650 milions d’euros

b.Programa Màster Erasmus+

Objectiu: Garantia directa (90% del risc de cartera coberta)

Crèdit garantit: Préstec Màster Erasmus+

Període cobert:  3 anys (juny 2015-juny 2018)

Volum màxim garantit: Operacions concedides fins a 30 milions d’euros

banc Europeu d’inversions

objectiu: concessions de crèdit

Crèdits finançats: Microcrèdits per a emprenedors i negocis  
concedits a través de la línia Microcréditos BEI

Import finançament rebut: 160 milions d’euros

banc de Desenvolupament del Consell d’Europa

objectiu:  concessions de crèdit

Crèdits finançats: Microcrèdits per a emprenedors, negocis i famílies 
(finançament del 50% de l’import de cada operació)

Import finançament rebut: 180 milions d’euros
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JuAn JOSé KLOnER
Horno de leña
producció de pa en mercats medievals | palafrugell (Girona)

import del microcrèdit:
15.200 €

“De la mateixa manera que jo ho vaig fer,  
altres persones també ho poden aconseguir”

vegeu vÍDeO
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4
Una tasca amb 

repercussió social
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impacte dels microcrèdits
El perfil dels emprenedors que han 
rebut un préstec de MicroBank, les 
característiques dels negocis oberts 
o ampliats, el funcionament de les 
empreses i la seva repercussió en la 
creació d’ocupació són algunes de les 
informacions destacades de l’informe 
sobre l’impacte dels microcrèdits, 
elaborat per l’institut d’innovació 
Social d’eSaDe. el document, 
impulsat per microBank per sisè any 
consecutiu, té com a objectiu fer 
una radiografia de les conseqüències 
socio-econòmiques dels microcrèdits 
vers el públic al que van dirigits i vers 
la societat en general.

Una enquesta entre beneficiaris dels 
crèdits de microBank ha estat la 
base metodològica per obtenir una 
informació que dóna llum sobre la 
importància dels préstecs de petit 
import per donar suport a persones 
que poden tenir dificultats d’accés al 
sistema financer tradicional per fer 
realitat el seu projecte empresarial.

Entre 36 i 49 anys 

42%

Entre 50 i 64 anys
20%

Entre 26 i 35 anys
35%

menos de 25 anys 
3%

Edat dels microemprenedors

Sense estudis
1%

primaris
22%

Secundaris
42%

Superiors
32%

no contesta
3%

nivell d’estudis

Origen geogràfic

espanya
75%

resta d’europa
6%

amèrica del Sud
3%

amèrica central i mèxic  
14% Àsia 

1%

Àfrica
1%



INFORME aNual MICROBaNK 2015 39

Raó principal per obrir un negoci

Volia guanyar 
independència 
18%

Volia augmentar els meus 
ingressos 
9%

Vaig veure una 
oportunitat clara de 
negoci
24%

estava a l’atur i obrir el meu 
negoci era una forma de tenir 
feina
17%

tenia por de perdre la 
meva feina i obrir el meu 
negoci era una forma de 
tenir feina
3%

altre  
29%

sector d’activitat dels negocis creats o ampliats

Serveis professionals
48%

negocis relacionats  
amb les noves tecnologies
4%

Sector primari 
(agricultura, 
ramaderia...)
2%

Hosteleia i restauració
17%

comerç minorista 
(venta al detall)
29%

situació laboral prèvia

no havia treballat mai a espanya
1%

estava a l’atur amb prestació
6%

estava a l’atur sense prestació
9%

treballava com a assalariat
19%

treballava com a autònom
65%

Punts clau

l’informe de l’escola de negocis 
eSaDe extreu com una de les 
principals conclusions que els 
préstecs concedits per MicroBank 
a emprenedors, autònoms i 
microempreses durant el 2015 
han facilitat la creació de 21.321 
nous llocs de treball, tant sigui en 
processos de constitució de nous 
negocis com d’ampliació dels ja 
existents. Si es té en compte només 
als emprenedors que han obert un 
nou projecte empresarial, els càlculs 
indiquen que un total de 11.258 
persones han trobat feina durant 
l’any passat, comptant el propi 
impulsor de la iniciativa.

la relació entre els microcrèdits i la 
creació o consolidació de l’ocupació 
queda palesa en el fet que un 93% 
dels emprenedors treballen en el seu 
propi negoci, i un 29% ha contractat 
algun treballador des de la concessió 
del microcrèdit. així, en la generació 
de llocs de treball s’han de tenir en 
compte els projectes d’autoocupació 
i els microempresaris que han ampliat 
la seva plantilla. fora del còmput 
queden els emprenedors que utilitzen 
el microcrèdit per consolidar o 
ampliar el negoci on ells mateixos 
ja estan ocupats, ja que no generen 
ocupació nova incorporant socis o 
treballadors per compte aliè.

93%
treballen en el seu 
propi negoci
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Proporció del microcrèdit respecte a la inversió inicial

El 100% de la 
inversió

entre el 75  
i el 99%

Entre el 50  
i el 74%

entre el 25  
iel 49%

Menys del 25% 
de la inversió

36% 10% 22% 14% 19%

Sí, tot i que molt més petit
7%

Sí, però més tard
16%

Sí, però amb moltes dificultats
27%

no ho crec
50%

El microcrèdit com a peça clau del negoci 
hauria pogut obrir o ampliar el negoci sense un microcrèdit?

nombre de persones que treballen en l’empresa
comptant l’emprenedor

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones +6  
persones

39% 22% 16% 7% 4% 12%

Es significatiu destacar que el 43% 
dels emprenedors afirma que té 
previst contractar algun treballador 
en els pròxims 12 mesos. En aquests 
casos, la previsió és incorporar 
dos empleats de mitjana per 
microempresa. pel que fa a la qualitat 
de la contractació, cal esmentar 
que el 79% dels nous treballadors 
desenvolupen la seva tasca a jornada 
completa.

43%
afirma que té previst 
contractar a algun 
treballador en els 
pròxims 12 mesos

optimisme respecte 
al futur

les persones que han demanat 
un préstec es mostren optimistes 
respecte al seu futur. Un 70% creu 
que el seu negoci creixerà bastant o 
moderadament en els pròxims mesos, 
mentre que un 26% assegura que 
es mantindrà estable. Només un 1% 
pronostica que les vendes cauran 
i que haurà de tancar. Basant-se 
en el desenvolupament actual de 
l’empresa, un 57% afirmen que 
funciona bé i un 12% consideren que 
va molt bé. A més, un percentatge 
majoritari dels que han ampliat un 
negoci existent diuen que el seu 
negoci va millor que l’any anterior, i 
únicament un 6% alerta de que va 
pitjor.

els emprenedors estan convençuts 
que obrir un negoci propi permet 
afrontar nous reptes i desenvolupar 
noves habilitats professionals, encara 
que el 92% manifesta ser conscient 
que implica més dedicació i menys 
seguretat i estabilitat que una feina 
assalariada.
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Funcionament del negoci després de la concessió del microcrèdit

Molt bé
12%

Bé
57%

regular
26%

malament
3%

no contesta
2%

Foment del teixit 
empresarial

De l’anàlisi de l’enquesta realitzada 
per ESADE s’extreu que el 67% dels 
microcrèdits atorgats el 2015 s’han 
destinat a ampliar un negoci existent, 
mentre que l’altre 33% ha servit per 
posar en marxa noves iniciatives. el 
72% de les empreses no tenen forma 
jurídica pròpia i els que les lideren són 
autònoms. La societat limitada és la 
forma jurídica més habitual, amb el 
21% dels casos, mentre que la resta 
obtenen percentatges molt residuals.

la major part dels negocis creats 
tenen un sol propietari (el 72%) o 
dos (el 22%), circumstància que 
posa de manifest la preponderància 
d’autònoms.

serveis 
professionals i 
comerç minorista

Un capítol important és el referit 
al sector d’activitat que trien els 
beneficiaris dels microcrèdits per 
desenvolupar la seva activitat. el 
48% dels negocis s’emmarquen en 
el capítol dels serveis professionals, 
seguit del comerç minorista, amb un 
29%, i l’hostaleria i la restauració. 
augmenten lleugerament els 
que estan relacionats amb les 
noves tecnologies respecte a anys 
anteriors (un 4% del total). En 
l’apartat del serveis professionals, 
s’hi troben activitats diverses, des 
de les relacionades amb els centres 
d’estètica i les perruqueries fins a 
despatxos d’advocats, assessories, 
taxis, empreses de transport o estudis 
de fotografia. 

15%
dels emprenedors 
estava en situació 
d’atur abans 
de demanar el 
microcrèdit

70%
creu que el seu 
negoci creixerà 
bastant o 
moderadament en 
els pròxims mesos
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Perfil del beneficiari 

Un 64% dels negocis impulsats 
amb microcrèdits són d’àmbit local 
(amb un impacte en el seu barri o la 
seva ciutat). els que tenen caràcter 
internacional representen un 12% del 
total, un percentatge minoritari però 
que va en augment respecte a anys 
anteriors.

L’anàlisi del perfil de l’emprenedor 
ajuda a completar la visió sobre 
el tipus de client que subscriu un 
microcrèdit per finançar-se. Els homes 
representen la majoria en el col·lectiu 
d’emprenedors, amb un 50% del 
total, davant d’un 31% de dones. 
L’altre 19% correspon a préstecs 
concedits a persones jurídiques.

com a norma general, els homes fan 
servir aquests productes financers per 
ampliar un negoci existent amb més 
freqüència que les dones. les xifres 
indiquen que la proporció és d’un 
74% davant d’un 52%. Les dones, 
per tant, obren nous negocis amb els 
microcrèdits en una proporció més 
alta que els homes: un 48% de les 
emprenedores contra un 26% dels 
emprenedors. la resta són persones 
jurídiques.

com s’ha constatat en estudis 
anteriors, el grup majoritari el 
constitueixen els emprenedors d’entre 
36 i 49 anys, que conformen el 42% 
de la mostra, seguits de la franja 
entre 26 i 35 anys, que representen 
un 20% del total. El beneficiari 
d’un préstec de Microbank té com a 
mitjana 40 anys.

la major part dels que han rebut un 
microcrèdit tenen estudis secundaris 
(un 42%), seguit del que tenen 
estudis superiors (un 32%), que 
han augmentat respecte a dades 
d’informes anteriors. la proporció 

d’emprenedors sense estudis es 
manté molt baix i no supera l’1%.

Respecte a l’origen geogràfic, com 
en els informes anteriors el 75% 
del total són espanyols. a molta 
distància, amb un 17%, se situen 
els provinents d’Amèrica i un 6%, 
d’altres països europeus. els que 
han arribat d’Àsia o Àfrica amb prou 
feines arriben a l’1%.

Per països, després d’Espanya, 
l’origen majoritari és Veneçuela, 
seguit molt de prop per equador, 
colòmbia i argentina. pel que fa 
a europa, els microemprenedors 
provenen sobretot de romania, 
mentre que els africans són 
majoritàriament del marroc. els països 
de procedència dels asiàtics són 
principalment pakistan, Bangladesh, 
Índia, líban i rússia. 

una gran majoria dels emprenedors 
estrangers resideixen a espanya des 
de fa entre 5 i 15 anys (el 63%). 
Només un 6% dels estrangers viuen 
aquí des de fa menys de 5 anys.

Un 65% del total ja treballaven com 
a autònoms abans de la concessió del 
microcrèdit i un 19% era assalariat. 
la proporció d’emprenedors 
provinents d’una situació de 
desocupació es xifra en un 15%, un 
percentatge inferior al registrat en 
informes anteriors, un comportament 
possiblement relacionat amb la 
recuperació econòmica. Un 33% dels 
que abans estaven en atur portaven 
menys de 6 mesos en situació de 
desocupació, i un 22% entre 6 mesos 
i un any. cal destacar, amb tot, que 
un 19% dels emprenedors portava 
més de dos anys sense feina quan va 
decidir posar en marxa el seu propi 
negoci.

64%
dels negocis 
impulsats amb 
microcrèdits són 
d’àmbit local
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Contribució al 
pressupost familiar

Resulta d’especial interès detenir-se 
en la dependència econòmica del 
negoci muntat amb un microcrèdit. 
els ingressos generats per una 
microempresa són la principal font 
retributiva per a una persona en 
el 30% dels casos, mentre que 
ho és per a dues persones en el 
27% de les iniciatives empresarials. 
aquestes xifres posen de manifest la 
importància crucial que té l’èxit dels 
negocis no només per a l’emprenedor 
sinó també per al seu entorn més 
immediat.

Promig de facturació mensual

Més de100.000€

Entre 50.001€ i 100.000€

Entre 20.001€ i 50.000€

Entre 10.001€ i 20.000€

Entre 5.001€ i 10.000€

5.000€ o menys al mes

1%

3%

13%

16%

24%

44%

destí dels beneficis obtinguts en el negoci

els he reinvertit en el propi negoci

els he utilitzat per millorar la vida i el benestar familiar

els he utilitzat per pagar deutes

No he tingut beneficis fins al moment 

nS / nc

els he utilitzat per fer millores en la meva llar

11%

44%

17%

3%

19%

7%

En el 30% dels casos, la contribució 
dels ingressos de l’emprenedor al 
pressupost familiar és superior al 
75%, mentre que en un altre 29% 
representa entre el 50% i el 75%. 
Només en el 14% de les iniciatives 
aquesta contribució suposa menys del 
25% del pressupost familiar.

Un 41% dels emprenedors afirma 
que té ingressos suficients per cobrir 
les seves despeses familiars. la meitat 
de les llars té ingressos superiors als 
2.000 euros mensuals. Per contra, un 
54% afirma que arriba just a final de 
mes i un 5% no ho aconsegueix.
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el percentatge majoritari se situa 
entre els 2.000 i els 2.499 euros al 
mes, mentre que un 15% de les llars 
no arriba als 1.000 euros.

les raons per a l’obertura del 
negoci mereixen un capítol apart. 
L’emprenedoria per necessitat (és a 
dir, aquelles persones que volen obrir 
el seu propi negoci perquè no tenen 
una millor opció en el mercat laboral) 
representa un 20% dels beneficiaris 
d’un préstec de MicroBank destinat 
a muntar una microempresa el 2015. 
Es tracta d’emprenedors que o bé 
no tenien un lloc de treball o temien 
perdre’l.

En canvi, els que afirmen que han 
decidit emprendre per haver detectat 
una oportunitat clara de negoci 
representen un 24% del total, 
mentre que també és significatiu el 
percentatge d’empresaris que ho fan 
per continuar amb el negoci familiar 
o per vocació.

la importància del microcrèdit es 
reflecteix en el fet que el 50% dels 
enquestats assegura que no podria 
haver obert o ampliat el seu negoci 
sense comptar amb un microcrèdit. 
Un altre 27% creu que ho podria 
haver fet, però amb moltes dificultats.
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un 69% 
funciona bé o 

molt bé.
el promig de 

vendes se situa 
en 13.528 
euros al mes.

un 88% 
dels negocis 

van millor que 
l’any anterior.

un 70% creu 
que el seu negoci 
creixerà bastant o 
moderadament.

un 44% dels 
emprenedors 

han reinvertit els 
beneficis obtinguts.

la majoria dels 
emprenedors creu que 
l’èxit requereix que se li 

dediqui moltes hores al 
projecte i depèn de que 
la idea de negoci sigui 

innovadora.

els emprenedors creuen 
que obrir un negoci 

suposa afrontar nous 
reptes i desenvolupar 

noves habilitats 
professionals.

 els emprenedors són 
conscients que implica 

més dedicació i menys 
seguretat que una feina 

com a assalariat. 

Funcionament dels negocis creats o ampliats el 2015
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 anàlisi dels microcrèdits 
concedits des del 2010
En aquesta edició, l’estudi de l’institut d’innovació social d’EsaDE, a 
més a més dels préstecs corresponents a l’exercici passat, ha analitzat 
l’evolució dels negocis finançats amb un microcrèdit entre el 2010 
i el 2013 per valorar quin ha estat el seu comportament des de la 
contractació del préstec fins a l’actualitat. La majoria dels beneficiaris 
d’un préstec de petit import tenen una percepció d’evident millora de la 
seva situació socio-econòmica: no només creu que els seus ingressos han 
augmentat com a conseqüència de la concessió d’un préstec sinó que 
també se senten més preparats i  capaços per afrontar el futur.

Conseqüències per 
als emprenedors

el 52% dels 
emprenedors 
que manté 
obert el negoci 
ha augmentat 
la generació 
dels ingressos 
disponibles després 
de la concessió del 
microcrèdit.

la major part dels 
emprenedors que 
afirma que els 
seus ingressos han 
augmentat assegura 
que ha reinvertit 
els beneficis en 
el propi negoci, 
amb un promig de 
49.000 euros per 
projecte.

el 56% creu que 
la seva situació 
econòmica és 
millor de la que 
tindrien si no 
haguessis sol·licitat 
un préstec.

Un 59% dels 
emprenedors 
amb negoci obert 
creu que la seva 
qualitat de vida ha 
millorat. 

Un 60% dels 
emprenedors se 
sent més capaç 
i preparat per 
afrontar el futur. 
Un 86% d’aquests 
considera que el 
microcrèdit ha 
contribuït a aquesta 
millora.

la millora de les 
capacitats com a 
emprenedor és una 
de les principals 
conseqüències 
d’haver demanat un 
microcrèdit.

els emprenedors 
valoren que tenen 
una situació laboral 
més estable i amb 
més control sobre la 
seva vida.
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Un instrument que 
incideix en la creació 
d’ocupació

un 60% dels 
emprenedors no veu 
que hagués pogut 
obrir o ampliar el 
negoci sense l’ajut 
d’un microcrèdit. 
la proporció s’eleva 
fins al 75% en el 
col·lectiu que prové 
d’una situació prèvia 
de desocupació.

el microcrèdit ha 
representat el 100% 
de la inversió 
en un 36% dels 
casos, mentre 
que ha superat el 
50% de la despesa 
total per a un 69% 
d’emprenedors.

aquesta capacitat de 
creació d’ocupació 
queda palesa quan 
es comparen les 
xifres d’atur dels 
emprenedors abans 
de la concessió del 
microcrèdit i en el 
moment actual, amb 
una reducció de 15 
punts en la taxa de 
desocupació.

un 35% dels 
emprenedors han 
contractat algun 
empleat des de 
la concessió del 
microcrèdit.

  

un 21% dels 
entrevistats té previst 
contractar a algun 
treballador en els 
pròxims 12 mesos.

entre els 
emprenedors que 
actualment treballen 
per compte d’altri, 
un 29% creu que 
l’experiència 
amb el negoci 
anterior l’ha ajudat 
a aconseguir el llocs 
de treball actual.

el 58% dels 
emprenedors amb 
negoci obert creu 
que el seu negoci 
s’ha enfortit com 
a conseqüència de 
la concessió del 
microcrèdit.

un 75% dels 
emprenedors amb 
negoci obert creu 
que ha augmentat 
l’eficiència i 
competitivitat de la 
seva empresa.

un 74% ha millorat 
el negoci amb 
l’adquisició de més 
equips i millors 
instal·lacions.



INFORME aNual MICROBaNK 201548

Funcionament dels 
negocis

El 74% dels negocis posats en marxa 
o ampliats amb microcrèdits continua 
obert. en el cas de noves empreses, la 
taxa de supervivència és lleugerament 
més petita, del 65%. En canvi, les 
ampliacions d’empreses ja existents 
aconsegueixen una ràtio del 84%.

el motiu majoritari per al tancament 
del negoci és la falta de rendibilitat 
(el 74%), mentre que en un 6% 
dels casos la raó és haver trobar una 
altra feina. els principals arguments 
per justificar la falta de rendibilitat 
són la crisi, la falta de clientela o la 
mala ubicació del negoci. entre els 
emprenedors que continuen amb 
el negoci obert, el 61% afirma que 
actualment funciona bé o fins i tot 
molt bé.

A més a més, les previsions per al 
futur són positives, amb un 42% que 
pensa que la seva empresa creixerà 
moderadament i un 15% que 
contempla un creixement significatiu. 
pel que fa a la mitjana anual de 
vendes, la franja majoritària factura 
entre 30.000 i 80.000 euros anuals i 
la majoria tenen beneficis anuals del 
voltant dels 15.000 euros.

situació econòmica 
dels emprenedors

De l’estudi elaborat per eSaDe, 
es desprèn que la majoria 
d’emprenedors creu que els seus 
ingressos disponibles han augmentat 
com a conseqüència de la concessió 
del microcrèdit (un 42%) o bé s’han 
mantingut igual (un 33%). Les dades 
analitzades permeten afirmar que els 
microcrèdits han tingut un impacte 
positiu en la situació econòmica dels 
emprenedors, tant d’aquells que 
han posat en marxa un nou negoci 
com aquells que n’han ampliat un 
d’existent. fins i tot tenint en compte 
la percepció més negativa d’aquells 
que han tancat el seu negoci, la 
majoria d’emprenedors enquestats 
creuen que la seva situació 
econòmica actual és millor de la que 
tindrien si no haguessin sol·licitat un 
microcrèdit.

A més de l’impacte directe en la 
situació econòmica dels beneficiaris, 
destaca que un 60% se sent més 
capaç i preparat per afrontar el seu 
futur que abans de la concessió del 
microcrèdit, amb un 86% que creu 
que el préstec ha contribuït a aquesta 
millora. 

74%
dels negocis posats 
en marxa o ampliats 
amb microcrèdits 
continua obert

Microcrèdits concedits entre el 2010 i el 2013
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Influència en la 
generació de llocs 
de treball

els resultats de l’estudi mostren 
que el microcrèdit és un instrument 
fonamental per a la creació o 
ampliació de microempreses. així, un 
60% dels emprenedors considera que 
no podria haver-la obert o ampliat 
sense un microcrèdit. les dades són 
més reveladores si només s’analitza 
el col·lectiu d’emprenedors que ha 
obert un nou negoci, amb un 69% 
d’enquestats que asseguren que 
no hauria pogut fer realitat el seu 
projecte amb els seus propis mitjans.  

la contribució del microcrèdit a 
la creació d’ocupació és clara. 
per una banda, un dels impactes 
fonamentals és l’autoocupació, és a 
dir, s’aconsegueix un lloc de treball 
per al propi empresari. De fet, el 88% 
dels emprenedors amb negoci obert 
es troba en aquesta situació.

A més de l’autoocupació, les 
empreses creades o ampliades 
amb un préstec de petit import 
han generat nous llocs de treball. 
Un 35% dels emprenedors han 
contractat algun empleat. i pel que 
fa a la qualitat de l’ocupació, un 
68% dels nous treballadors han 
estat contractats a jornada completa. 
Un 21% dels entrevistats té previst 
ampliar plantilla en els pròxims 12 
mesos.

l’impacte dels microcrèdits sobre 
el mercat laboral va més enllà de la 
generació directa de llocs de treball. 
Aquest tipus de préstecs també ha 
contribuït a millorar l’ocupabilitat de 
les persones. entre els emprenedors 
que actualment estan contractats 
per compte d’altri, un 29% creu que 
l’experiència amb el negoci anterior 
l’ha ajudat a aconseguir la feina 
actual. D’altra banda, un 14% dels 
que ara estan desocupats pensa obrir 
un nou negoci. aquesta capacitat 
d’iniciativa derivada d’aquestes 
conclusions és clau per a la futura 
empleabilitat. 

En definitiva, les dades analitzades 
mostren, segons l’estudi d’eSaDe, 
que estem davant d’un instrument 
amb capacitat transformadora. 
els microcrèdits han facilitat la 
creació o ampliació d’empreses, han 
contribuït a generar nous llocs de 
treball i han millorat l’ocupabilitat 
dels emprenedors. La majoria té una 
percepció d’evident millora de la 
seva situació socio-econòmica: no 
només creu que els seus ingressos 
han augmentat com a conseqüència 
de la concessió d’un préstec sinó 
que també se senten més preparats i 
capaços per afrontar el futur.

69%
asseguren que 
no hauria pogut 
fer realitat el seu 
projecte amb els 
seus propis mitjans
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Compromesos amb 
l’educació financera
Microbank va posar en marxa l’any passat 100 cursos d’educació 
financera. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de 31 entitats 
socials d’arreu del país i fins a 100 voluntaris de CaixaBank, va donar 
el 2015 formació a 1.667 persones amb la finalitat de millorar les seves 
habilitats en la gestió de l’economia familiar i contribuir a evitar-ne 
l’exclusió financera. 

els objectius bàsics de la iniciativa 
de microBank són promoure la 
inclusió financera de les persones 
amb economies familiars més febles, 
facilitant la informació i l’accés als 
productes bancaris bàsics, i contribuir 
a la millora de la gestió econòmica 
de les famílies amb rendes baixes i 
en situació de vulnerabilitat. També 
persegueix facilitar la formació 
necessària per prevenir casos de 
sobreendeutament i de mals usos 
dels productes financers.

un equip de formadors de les 
diverses entitats col·laboradores 
ajudats per voluntaris de caixaBank 
són els encarregats de transmetre 
aquests coneixements, des de 
l’elaboració d’un pressupost familiar 
fins a la comptabilització dels 
ingressos i despeses de la llar, passant 
per la informació i l’assessorament 
respecte a l’estalvi, l’endeutament i 
l’operativa bancària. 

La iniciativa  de MicroBank va néixer 
davant la constatació de l’existència 
de mancances en coneixements 
financers bàsics, especialment en 
les economies més humils. De fet, 
un informe d’eSaDe assenyala 
que 9 de cada 10 famílies no 
saben exactament el que gasten 
cada mes i que tan sols un 9% 
gestiona regularment un sistema 
de planificació econòmica. Aquesta 
realitat és deguda en gran part, 
segons els autors de l’estudi, a la falta 
de formació en economia familiar, 
que pot portar a conseqüències 
no desitjades. una mostra clara 
d’aquesta mancança és el fet que 
el 46% dels espanyols afirma no 
haver rebut mai cap tipus d’educació 
financera.

1.667
participants 
en els tallers
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Màsters universitaris,  
factor de competitivitat
Amb la finalitat de facilitar la igualtat d’oportunitats dels estudiants 
que optin per ampliar els seus estudis cursant un màster en un altre 
país europeu, MicroBank va llançar l’any passat un novedós producte 
financer, el préstec Màster Erasmus+. 

El préstec, d’un màxim de 18.000 
euros per a màsters de més d’un 
any, cobreix el cost d’inscripció i les 
despeses vinculades a l’estada en el 
país (manutenció, viatge...). 

entre les seves característiques 
més innovadores, destaca que la 
concessió del préstec és independent 
de la situació econòmica i social dels 
estudiants, i que no s’exigeix cap 
aval. està dissenyat perquè l’estudiant 
pugui amortitzar-lo a partir d’un any 
després de finalitzar els seus estudis.

Sí 
74,5%

no 
25,5%

t’agradaria realitzar un màster 
en un altre país europeu?

En quin altre país europeu 
t’agradaria cursar el màster?

regne unit

alemanya

frança

itàlia

Holanda

irlanda

finlàndia

noruega

Dinamarca

Suècia

Suïssa

no tenen prioritat

Bèlgica

països nòrdics

països Baixos

altres

no sap / no indica

25,6%

12,6%

9,6%

9,4%

5,3%

4,0%

3,9%

3,8%

3,3%

3,3%

2,7%

2,5%

2,3%

1,4%

0,8%

8,6%

0,8%
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Motius pels que t’agradaria fer-lo en un altre país europeu

millorar el meu coneixement 
d’una altra llengua europea
29,6%

oportunitat de viure fora i 
conèixer una altra cultura
26,8%altres

0,8%

Qualitat de la 
universitat de 
destinació
15,7%

millorar les meves 
possibilitats de trobar 
feina quan acabi
27,2%

amb quins recursos podries pagar el cost del Màster i les 
despeses vinculades a la teva estada a l’estranger?

Sol·licitant finançament  
a un banc
5,5%

combinant els estudis amb 
una feina en el país de 
destinació
25,9%

Beca
25,9%

altres
0,4%

ajuda dels pares 
o altres familiars
24,6%

estalvis
17,8%

Segons una enquesta realitzada 
per l’empresa d’estudis de mercat 
Stiga per a MicroBank, 3 de cada 
4 universitaris espanyols que volen 
estudiar un màster estan interessats 
en fer-lo en un altre país europeu. 
amb tot, la falta de recursos 
econòmics és el principal motiu, 
en un 36,8% dels casos, pel que 
descarten aquesta opció.

El préstec Màster Erasmus+ no es 
comença a pagar fins a un any 
després d’acabar els estudis i, a més 
a més, al llarg de la vida del préstec 
és possible sol·licitar una carència 
de fins a un any. També incorpora 
altres condicions avantatjoses, com 
que no té comissions d’amortització, 
de cancel·lació o d’estudis, i el tipus 
d’interès és molt competitiu. 

microBank ha estat la primera 
entitat europea en llançar un préstec 
d’aquest tipus i, per comercialitzar el 
producte, ha comptat amb el suport 
explícit d’institucions europees. De 
fet, la Comissió Europea, a través 
del fons europeu d’inversions, va 
elegir microBank com el seu primer 
intermediari per oferir el préstec 
màster erasmus+, un instrument que 
potencia la mobilitat geogràfica entre 
els universitaris.

Motius pels que no t’agradaria fer-lo en un altre país europeu

És massa car i no tinc 
recursos econòmics 
36,8%

compromisos personals i 
familiars (parella, fills...)
19,9%

falta de coneixement d’altres 
llengües
17,7%

no tinc interès en anar fora 
d’espanya
17,7%

m’agradaria 
realitzar-lo en 
un país no 
europeu
17,7%

altres
4,3%
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 Reconeixement a la millor 
tasca social
microBank ha estat guardonat 
amb el premi a la millor tasca social 
per la revista Inversión & Finanzas 
en reconeixement a l’activitat 
que realitza dia a dia com a banc 
social que facilita l’accés a serveis 
financers de qualitat a través de la 
concessió de préstecs de petit import 
a emprenedors, microempreses i 
persones en risc d’exclusió creditícia. 
aquest reconeixement ha coincidit 
amb la publicació del número 1.000 
de la revista del Grupo Vocento, un 
referent en la informació econòmica i 
financera.

amb aquest premi, microBank rep 
un nou suport explícit a la seva tasca 
de foment de l’activitat productiva, 
l’impuls a la creació d’ocupació i 
el suport al desenvolupament de 
les persones. en aquest  sentit, el 
president del banc, antoni Vila 
Bertrán, posa en valor que l’entitat 
“ofereix els seus serveis basant-
se principalment en la confiança 
en la persona i la viabilitat del 
seu projecte, i alhora contribueix 
a que emprenedors, autònoms 
i microempreses puguin crear 
ocupació”.
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JuAn AnTOnIO GARCíA, JOnATHAn COOSEn
JuAn PíO GARCíA
blomberg
cervecera artesana | plasencia (cáceres)

import del microcrèdit:
20.960 €

“Els meus socis estaven a l’atur  
i no tenien cap futur a la seva terra”

vegeu vÍDeO
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5
informació 

econòmico-financera
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Informació econòmico-financera

el resultat econòmic i la situació 
financera de MicroBank han 
evolucionat el 2015 de forma 
satisfactòria, assolint un benefici 
després d’impostos de 29,4 milions 
d’euros, un 27% superior al generat 
per l’activitat ordinària en l’any 
anterior. els fons propis de l’entitat 
van arribar al tancament de l’exercici 
als 209,5 milions d’euros, amb un 
capital de 90,2 milions d’euros i unes 
reserves de 89,8 milions d’euros. 
la xifra de fons propis supera 
àmpliament els requeriments de 
capital exigits pel regulador. 

D’aquesta manera, uns recursos 
propis que suposen el 24,3% de 
l’actiu total, la disponibilitat de crèdit 
facilitada el 2015 tant per CaixaBank 
com pel Banc europeu d’inversions 
i la continuïtat en la política de 
cobertura integral dels riscos no de 
crèdit de la nostra cartera de préstecs 
asseguren una base sòlida per a la 
sostenibilitat en el creixement de 
l’activitat.

balanÇ DE sitUaCiÓ En milers d’euros 2015 2014 2013 2012

actiu total 862.530 660.853 511.013 419.064

crèdit a la clientela (brut) 873.353 672.628 514.879 424.726

recursos captats de clients 40.941 44.873 39.621 30.859

recursos captats a entitats de crèdit 575.252 408.385 269.719 209.656

fons propis 209.475 180.010 157.015 138.586

CoMPtE DE REsUltats En milers d’euros 2015 2014 2013 2012

marge d'interessos 70.874 54.531 44.420 36.255

marge brut 93.443 71.188 63.918 46.573

resultat d'explotació 42.066 33.018 26.316 22.681

Benefici abans d'impostos (de l’activitat ordinària) 42.066 33.018 26.316 22.681

Benefici net (de l’activitat ordinària) 29.443 23.110 18.421 15.877

RECURsos 2015 2014 2013 2012

empleats 16 15 15 14

empleats del Grup 32.242 31.210 33.291 33.273

Oficines del Grup 5.211 5.251 5.730 6.342

RÀtios DE gEstiÓ 2015 2014 2013 2012

roe 15,26% 13,80% 12,50% 11,94%

roa 3,82% 3,94% 3,88% 3,93%

ràtio Bis (core capital) 24,59% 27,56% 31,07% 33,39%

ràtio de morositat 2,15% 2,07% 2,30% 2,02%

% acumulat de fallits sobre capital concedit vençut 4,66% 5,11% 3,16% 3,09%

cobertura d’actius dubtosos 288,27% 267,17% 251,72% 209,92%
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El model de finançament de 
microBank se sustenta en tres pilars:

•  Els fons propis de l’entitat, que 
provenen del capital social (90,2 
milions d’euros), més les reserves 
acumulades i el resultat de 
l’exercici, que arriben als 209,5 
milions d’euros.

•  Els recursos de clients obtinguts a 
través dels productes d’estalvi de 
l’entitat, llibretes d’estalvi i comptes 
corrents, que suposen 40,9 milions 
d’euros al tancament del 2015.

•  El finançament rebut d’entitats de 
crèdit:

o  l’atorgada per caixaBank, 
amb un saldo disposat en les 
operacions de finançament de 
323,9 milions d’euros.

o  El préstec del Banc Europeu 
d’inversions, per un import 
disposat de 160 milions d’euros 
i un termini d’amortització de 
5 anys.

o  Els préstecs formalitzats amb el 
Banc de Desenvolupament del 
consell d’europa (ceB), amb un 
saldo pendent a finals del 2015 
de 86,5 milions d’euros i un 
termini d’amortització de fins 
a 8 anys des de l’inici de cada 
disposició.

caixaBank, com a únic accionista de 
microBank, facilita la disponibilitat 
de recursos financers amb l’objectiu 
d’afrontar el creixement de la seva 
activitat, alhora que dota al banc 
d’uns recursos propis d’alt nivell.

els dipòsits dels clients, de la mateixa 
manera que el finançament aportat 
pel Banc de Desenvolupament del 
consell d’europa i el Banc europeu 
d’inversions, contribueixen a la 
sostenibilitat de l’activitat del banc 
i a la diversificació de les fonts de 
finançament.

Préstecs 
caixaBank: 

38% 

fons 
propis: 

24%

Préstecs 
Bei:  

19% 

Préstecs 
ceB:  

10%

fons de 
clients: 

5%

altres: 

4%

distribució del finançament (al 31/12/2015)

CaRtERa DE MiCRoCRÈDits (31/12/2015) número saldo viu

microcrèdits per a emprenedors i negocis 52.285 385,4

Microcrèdits financers 25.787 188,6

microcrèdits ico 12.341 78,7

microcrèdits socials 1.515 15,8

ecomicrocrèdits negoci 277 1,6

microcrèdits Bei 12.365 100,7

microcrèdits personals i familiars 141.608 487,3

personals i familiars 141.141 486,1

ecomicrocrèdits familiars 467 1,2

total Microbank 193.883 872,8

ContRaCtEs DE PassiU i sERVEis 
(31/12/2015)

número saldo viu

compte Bàsic microBank 27.608 19.455

llibreta microBank 47.521 21.486

total microBank 75.129 40.941

targetes 34.098 -

Préstecs en cartera: 41.546

clients: 26.897

Saldo de préstecs: 40.828.824

empleats: 27

Mont de Pietat
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gestió del risc

D’acord amb els estàndards i les 
millors pràctiques del comitè de 
Supervisió Bancària de Basilea, 
la política de gestió de risc de 
microBank es basa en un conjunt 
d’eines i tècniques de quantificació 
per al mesurament, el seguiment i la 
gestió del risc.

com a conseqüència de l’activitat 
mateixa del banc, s’incorre en riscos 
que es poden classificar de la manera 
següent:

•  Aplicació de criteris de dotació 
especialment adaptats a la 
probabilitat de pèrdua de 
cadascuna de les nostres línies 
de microcrèdits, tant per a 
les previsions genèriques i les 
subestàndards com per a les 
derivades de situacions de morositat 
o insolvència.

•  MicroBank tracta amb clients 
a on moltes vegades les eines 
tradicionals d’anàlisi (scoring 
creditici) necessiten ser 
complementades amb d’altres 
tipus que permeten a microbank 
acomplir el seu objecte social de 
fomentar l’inclusió crediticia.

D’altra banda, la política de gestió de 
ris de crèdit es regeix pels principis 
generals següents:

•  Aplicació dels procediments i 
models de valoració del risc que 
té CaixaBank, en un sentit ampli, 
degudament adaptats a les 
característiques dels nostres clients i 
productes, assignant una rellevància 
especial a la valoració del projecte.

•  Aplicació de la normativa de 
microcrèdits del mateix banc 
en referència a les operaciones 
efectuades, en les quals es detallen 
els procediments d’admissió, 
concessió, seguiment i gestió 
de la possible morositat dels 
microcrèdits socials, financers, 
personals i familiars, així com dels 
ecomicrocrèdits.

Riscos associats a l’activitat financera

Riscos associats a la continuïtat de l’activitat

Principals riscos de la
activitat de Caixabank 
(Recollits en el Catàleg
de Riscos Corporatiu)

risc de 
crèdit

risc  
operacional

risc de 
compliment

risc
reputacional

risc estructu-
ral de tipus

risc de 
liquiditat
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Riscos associats a l’activitat financera

Riscos associats a la continuïtat de l’activitat

Gestió activa del risc

Evolució morositat PaR30* Cobertures FEi

35% de la cartera 
total de crèdits

2014
3,85%

2015
3,61%

es important destacar que microBank 
no accepta garanties reals en els seus 
microcrèdits.

en el cas concret dels microcrèdits 
socials, es disposa de la participació 
de personal especialitzat que 
reforça els procediments habituals 
d’admissió. el tractament d’aquestes 
operacions s’efectua en funció d’una 
anàlisi detallada de cada projecte 
proposat, valorant-ne la viabilitat i 
aprovant o denegant l’operació.

Des de l’Àrea d’inversions i control 
de riscos de microBank es duu a 
terme un control exhaustiu tant 
de la qualitat en l’admissió de les 
operacions com de l’evolució dels 
perfils de risc dels microcrèdits 
concedits i del nivell de morositat 
posterior.

un dels objectius de millora de la 
qualitat de gestió del negoci es 
realitza a través del risc operacional. 
aquest risc comprèn les pèrdues 
resultants de la inadequació o fallada 
de processos interns, persones i 
sistemes, o degudes a successos 
externs.

* Crèdits impagats a partir de 30 dies
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VíCtoR MoRo
león aventura
centre d’esports d’aventura | 
San Andrés del Rebanedo (Lleó)

import del microcrèdit:
25.000 €

“Sense el primer microcrèdit,  
avui la meva empresa no existiria”

vegeu vÍDeO
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6
Compromisos i reptes
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Objectius i avenços del 2015
objectiu per al 2015 Avenç del 2015 Grau d’avenç 

Concedir microcrèdits per valor de 471,2 milions 
d’euros

588 milions d’euros concedits 100%

Assolir els 790,3 milions d’euros de cartera viva de 
microcrèdits

872,7 milions d’euros de cartera viva de 
microcrèdits

100%

potenciar i desenvolupar les línies d’activitat amb 
més aportació de valor social.

Increment del 22% en microcrèdits socials

Nou Préstec Máster Erasmus +

100%

Desenvolupar un programa d’educació financera 
que contribueixi a millorar la situació financera de 
persones i famílies en situació de vulnerabilitat 

Realitzats 98 tallers d’educació financera, amb la 
participació de 1.610 alumnes

100%
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Reptes estratègics per al 2016

concedir microcrèdits per valor de 

702,3 milions d’euros
assolir els1.074,3 

 milions d’euros de cartera viva de microcrèdits

concedir microcrèdits socials per import de 

15 milions d’euros

continuar amb l’impuls del programa d’educació 
Financera desenvolupant materials específics

per a emprenedors
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Rosa lÓPEz
schwa language academy
acadèmia d’idiomes | capdepera (Balears)

import del microcrèdit:
16.000 €

“Quan acabes la carrera, no tens 
mitjans per muntar una empresa, 
necessites ajuda” vegeu vÍDeO
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7
govern corporatiu
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President
antoni Vila bertrán

Vicepresident conseller
Juan Antonio Alcaraz García

Vicepresident conseller
José Juan Pintó Ruiz

Estructura organitzativa

microBank es regeix, administra i 
representa, dintre dels límits de les 
seves respectives competències, 
pel consell d’administració i per 
caixaBank, com a accionista únic. 
tots dos comparteixen les decisions 
estratègiques que afecten a 
microBank i realitzen un seguiment 
molt exhaustiu de l’activitat del 
banc, controlant l’evolució de la seva 
situació patrimonial i financera, els 
seus resultats i els riscos inherents a la 
seva operativa.

la relació entre 
Caixabank i 
Microbank
CaixaBank és l’únic accionista de 
microBank i des de la seva creació 
ha donat suport a l’entitat oferint 
el finançament necessari per al 
creixement de l’activitat creditícia i 
oferint el suport de la xarxa de més 
de 5.200 oficines de CaixaBank.

la relació entre les dues entitats 
s’articula mitjançant un contracte 
d’agència segons el qual caixaBank 
presta un servei integral a microBank, 
i les oficines de CaixaBank 
comercialitzen els seus productes i 
serveis financers.

 

Consell 
d’administració
el consell d’administració està dotat 
d’àmplies competències, sense més 
limitacions que les corresponents a 
les funcions atribuïdes per la llei o 
pels estatuts de l’entitat.

Conseller 
independent

Raphaël alomar

Conseller 
independent

Carles a. 
gasòliba

secretari no 
conseller

adolfo Feijóo 
Rey

Conseller 
independent

Chris De noose

Conseller 
Mario lópez 

Martínez

Conseller 
independent
Richard Pelly

Consell 
d’administració
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Director general
albert lópez Martínez

Directors d’àrea
núria danés Jofre 
Hugo Martínez Pérez
Roman Weissmann bermann
leandro Márquez becerra

Equip directiu
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Ètica, transparència 
i responsabilitat
Codi de Valors Ètics i 
Principis d’actuació
microBank compta amb un codi de 
Valors Ètics i principis d’actuació que 
defineix i desenvolupa els fonaments 
de comportament ètic que regeixen 
l’activitat de l’entitat, així com les 
pautes d’actuació necessàries perquè 
la integritat corporativa quedi palesa 
en les relacions establertes amb els 
seus clients, proveïdors, empleats, 
directius i membres del seu consell 
d’administració.

l’esmentat codi constitueix un dels 
pilars essencials per crear una cultura 
corporativa responsable i per estendre 
un estil de conducta basat en els 
valors del respecte, la integritat, 
la transparència, l’excel·lència, la 
professionalitat, la confidencialitat i 
la responsabilitat social. el text detalla 
també la política comercial centrada 
en el finançament de projectes dirigits 
a fomentar l’activitat productiva i 
la creació de llocs de treball, així 
com impulsar el desenvolupament 
personal i familiar, i a promoure la 
inclusió financera.

així mateix, el codi estableix que 
MicroBank no finançarà a aquelles 
empreses que desenvolupin la seva 
activitat en un dels següents sectors:

•  Indústria armamentista: activitats 
de professionals o empreses que 
produeixen i/o venen armes i 
municions.

•  Jocs i apostes: activitats de 
professionals o empreses que 
dissenyen, produeixen i/o venen 
jocs d’atzar que generen addicció.

•  Pornografia: activitats de 
professionals o empreses que 
produeixen i/o venen productes o 
material pornogràfic.

•  Tabac: Activitats de professionals o 
empreses que produeixen i/o venen 
tabac i altres materials relacionats.

•  Productes nocius per al medi 
ambient.

Codi de bona 
Conducta per a 
la Concessió de 
Microcrèdits

MicroBank es va adherir el 2014 
al codi de Bona conducta per a 
la concessió de microcrèdits de la 
Comissió Europea, amb la finalitat de 
promoure les millors pràctiques en 
microfinances.

aquest document exposa pautes 
de bones pràctiques i identifica 
expectatives i principis comuns al 
sector dels microcrèdits amb uns 
objectius determinats:

•  Afrontar els desafiaments de l’accés 
al finançament a llarg termini.

•  Mantenir i fins i tot elevar la 
qualitat dels serveis prestats.

• Avançar cap a la sostenibilitat.

Fidels al Pacte 
Mundial de nacions 
Unides

Des de fa sis anys, microBank està 
adherit al pacte mundial de nacions 
unides, una iniciativa internacional 
que té el propòsit d’aconseguir un 
compromís voluntari a les entitats 
en responsabilitat social mitjançant 
la implantació de 10 principis 
basats en els drets humans laborals, 
mediambientals i de lluita contra la 
corrupció.

A més, l’entitat inclou una clàusula 
contractual d’acceptació obligatòria 
per als seus proveïdors conforme 
aquests declaren conèixer i respectar 
aquests principis.
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És una gran satisfacció comprovar 
com, fins i tot en un context econòmic 
difícil com l’actual, microBank ha 
sabut mantenir el creixement en 
la concessió de préstecs a aquells 
col·lectius amb menys capacitat 
econòmica i que poden tenir 
dificultats per accedir al sistema 
financer tradicional. Amb aquesta 
activitat, reforcem el nostre paper per 
donar una resposta adequada a les 
demandes de la societat actual.

Un any més, podem fer un balanç 
molt favorable de l’exercici anterior, 
en què microBank va ser clau per a la 
posada en marxa de més de 121.000 
projectes personals i empresarials, als 
quals va destinar 588 milions d’euros 
de finançament. Aquestes xifres són 
el millor exemple de la determinació 
del banc en el seu objectiu de donar 
suport a les persones i a les famílies 
que necessiten realitzar petites 
inversions per millorar el seu benestar, 
així com a emprenedors, autònoms 
i microempreses que busquen 
finançament per iniciar o ampliar el 
seu negoci.

l’any passat, gràcies als nostres 
microcrèdits, més de 21.000 
emprenedors han fet realitat les seves 
iniciatives empresarials. aquestes, 
sovint, s’inicien com a projectes 
d’autoocupació i aconsegueixen 
consolidar-se amb èxit fins a ser 
capaços de crear llocs de treball per a 
altres persones. A més, la millora de la 
confiança en l’evolució de l’economia 

ha animat a més famílies a sol·licitar 
un microcrèdit per finançar el seu 
projecte personal o professional.

Vist en perspectiva, microBank s’ha 
consolidat com una peça clau en el 
sector de les microfinances a Europa. 
Des de la seva creació, el 2007, el 
banc ha concedit 429.000 préstecs 
per un import de 2.381 milions 
d’euros. un factor important en 
aquesta tasca ha estat la participació i 
la col·laboració d’institucions europees, 
com el Banc europeu d’inversions 
(Bei), el fons europeu d’inversions 
(fei) i el Banc de Desenvolupament 
del Consell d’Europa (CEB), i de més 
de 560 entitats sense ànim de lucre a 
espanya. així mateix, la valoració dels 
clients, destinataris finals del nostre 
treball, ens anima a seguir endavant i 
a afrontar nous reptes per satisfer les 
seves aspiracions amb una gamma de 
productes cada vegada més àmplia, 
com el nou préstec Màster Erasmus +, 
creat el 2015.

creiem fermament que els 
microcrèdits són una via necessària 
per impulsar la inclusió financera. 
així mateix, constitueixen ja un pilar 
inamovible per a l’ajuda a les famílies i 
petits emprenedors, i en el foment de 
l’autoocupació. estem satisfets amb 
la feina feta fins ara, però queden 
per davant nous reptes que, durant 
el 2016, afrontarem amb il·lusió i 
esperança en benefici de la societat a 
la qual donem servei.

antoni Vila bertrán

Carta del president de Microbank

un peça clau en el sector de les 
microfinances a Europa

Un any més, podem 
fer un balanç 
molt favorable de 
l’exercici anterior, 
en què MicroBank 
va ser clau per a la 
posada en marxa 
de més de 121.000 
projectes personals 
i empresarials, als 
quals va destinar 588 
milions d’euros de 
finançament.
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