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EN ELS PRIMERS 10 ANYS S’HAN CONCEDIT
596.985 PRÉSTECS PER UN IMPORT DE 3.190
MILIONS D’EUROS

2016Dades principals
de MicroBank el

167.669

149.06118.608



808,9 milions €
concedits

24.935
llocs de treball creats

577
entitats col·laboradores

8.373 nous negocis iniciats
amb el suport dels microcrèdits

El 47% dels emprenedors té previst
contractar personal en els pròxims 12 mesos

El 72% dels emprenedors se sent més
capaç i preparat per afrontar el futur que
abans de la concessió del microcrèdit

El 74% dels emprenedors consideren que
el seu negoci funciona bé o molt bé

5.027
oficines de CaixaBank a Espanya

DES DE L’INICI DE L’ACTIVITAT EL 2007
MICROBANK HA CONTRIBUÏT A CREAR
MÉS DE 181.000 LLOCS DE TREBALL
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Carta del President
de CaixaBank
Contribuir al benestar comú

El conjunt de les economies occidentals acaben d’afrontar la crisi més profunda i
d’efectes més devastadors de les últimes dècades. Una vegada superada aquesta
situació, esdevé imprescindible procurar que la recuperació arribi a tothom i que
la millora progressiva de les dades macroeconòmiques deixi sentir el seu impacte
en tots els estaments de la societat. El nostre món d’avui ens reclama cada vegada
més un creixement harmònic, equitatiu i que doni la importància que es mereixen
a les polítiques d’igualtat d’oportunitats. En poques paraules: que no s’oblidi a
ningú.

Cal apro�tar, doncs, aquesta fase de recuperació econòmica per refer ponts i per
aconseguir que tots els col·lectius se sentin partícips d’aquest futur esperançador
que la majoria d’experts deixen entreveure, malgrat les amenaces i incerteses
encara existents. En aquest context, el Grup CaixaBank hi té molt a dir, a partir de
la seva experiència centenària en favor del desenvolupament i la inclusió �nancera
de les persones que tenen més di�cultats per accedir als serveis bancaris. Es tracta
d’una llarga trajectòria en què valors com la responsabilitat social, l’excel·lència,
la integritat i el respecte per la dignitat de les persones han marcat la nostra
manera de fer. I amb l’objectiu últim de facilitar el creixement, promoure l’activitat
productiva i contribuir a la creació d’ocupació, l’autèntic tresor per totes aquelles
persones que els hi manca. En de�nitiva, aportar el nostre gra de sorra en bene�ci
del progrés de la societat.

En aquest sentit, MicroBank, participat íntegrament per CaixaBank i que representa
una peça clau dins del Grup, compleix un paper cabdal. La nostra entitat és l’únic
banc social a Espanya dedicat en exclusiva a la concessió de microcrèdits i s’ha
convertit en un referent a Europa en el camp de les micro�nances. MicroBank, que
el 2017 arriba als 10 anys d’activitat creixent en el seu sector, és un exemple exitós
de com aquests préstecs originaris de països menys desenvolupats s’han sabut
adaptar a les característiques de la realitat europea i han contribuït al benestar
comú. Alhora, el banc ha demostrat l’encert d’aquest model perquè cobreix les
necessitats �nanceres d’uns col·lectius que tenen més di�cultats per poder fer
realitat els seus projectes familiars o de negoci.

Amb MicroBank estem ajudant a canviar el present de molta gent perquè puguin
construir el seu futur amb esperança i il·lusió. Aquest és, ha estat i serà sempre
l’objectiu del Grup CaixaBank.

“Amb MicroBank
estem ajudant
a canviar el
present de
molta gent
perquè puguin
construir el
seu futur amb
esperança i
il·lusió”

Jordi Gual Solé
President de CaixaBank
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Carta del Conseller Delegat
de CaixaBank
Una banca pròxima i accessible

Al llarg de la seva extensa i exitosa trajectòria, el Grup CaixaBank s’ha caracteritzat
per saber escoltar i atendre les necessitats de les persones. Per aquesta raó,
sempre hem defensat que el servei al client i a la societat en el seu conjunt són
l’únic camí cap a l’e�ciència i la sostenibilitat d’una entitat �nancera. Aquesta
proximitat i con�ança en les persones són les característiques que de�neixen
l’actuació de MicroBank i que l’han posicionat en un lloc destacat en el camp de
les micro�nances a Europa.

Des de la seva creació el 2007, MicroBank ha concedit 597.000 préstecs. Cadascun
d’aquests crèdits és una mostra indiscutible de la vocació social d’una entitat que
aposta per apropar els serveis �nancers a aquells col·lectius que, pel seu nivell
d’ingressos o falta de garanties, poden tenir més di�cultats d’accés al �nançament.
Les petites empreses i els autònoms troben en MicroBank –que recolza la seva
activitat en les més de 5.000 o�cines de CaixaBank– una alternativa que posa
a la seva disposició una oferta de crèdit assequible i de qualitat perquè puguin
continuar amb la seva important tasca com a generadors de dinamisme econòmic
i creadors d’ocupació. Per a l’entitat, també és essencial que les famílies sense prou
recursos tinguin la possibilitat de disposar de petits préstecs en cas de necessitat, ja
que d’això depèn el seu benestar i desenvolupament.

La recuperació econòmica actual i la situació dels mercats són factors propicis
perquè els bancs puguin incrementar la concessió de crèdit i, de fet, així s’està
produint i en taxes signi�catives, un factor clau en l’estímul de l’activitat general del
país. Amb tot, els col·lectius amb més di�cultats corren el risc de quedar al marge
d’aquesta tendència i no poder sumar-se a la millora econòmica. És en aquest
context que MicroBank, en la seva missió de facilitar la igualtat d’oportunitats, té
més sentit que mai, perquè ningú, inclosos els col·lectius més vulnerables, vegin
frenats els seus projectes per falta d’accés al crèdit.

Per aquests motius, MicroBank –a les portes del seu 10è aniversari– és un clar
exponent de la política de Responsabilitat Social Corporativa del Grup CaixaBank
i continuarem atorgant-li la nostra con�ança per assegurar que pugui seguir
aportant valor al conjunt de la societat.

“Ningú, inclosos
els col·lectius
més vulnerables,
ha de veure
frenats els seus
projectes per
falta d’accés al
crèdit”

Gonzalo Gortázar Rotaeche
Conseller Delegat de CaixaBank



“Estem contentes de dir
que en dos anys hem passat
de dues a sis educadores en
l’equip”

Raquel Navarro
ESTRELLAS AMARELAS, escola infantil
VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA)

IMPORT DEL
MICROCRÈDIT
25.000 €



MicroBank,
claus estratègiques
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“Som un model
de banca
social que s’ha
sabut adaptar
perfectament als
requeriments de
la realitat que
l’envolta”

Antoni Vila Bertrán
President de MicroBank

Carta del President
de MicroBank
La consolidació
d’un model sostenible

Quan és a punt de complir els seus primers 10 anys d’activitat, MicroBank s’ha
consolidat com un dels principals referents en micro�nances a Europa, amb un
model de banca social que ha sabut adaptar-se perfectament als requeriments
de la realitat que l’envolta. Durant aquest període, el principal repte del nostre
banc ha estat compaginar el valor social de la tasca realitzada amb la sostenibilitat
i la capacitat de créixer i d’emmotllar-se a la demanda dels segments amb més
di�cultats d’accés al �nançament, aquells als quals ens adrecem.

L’esforç desenvolupat en aquesta direcció per tot l’equip de professionals de
l’entitat queda re�ectit en unes xifres prou clari�cadores: en el decurs del 2016,
MicroBank ha concedit 167.669 préstecs per un import superior als 808 milions
d’euros, que suposa un creixement del 37% respecte a l’any anterior, tancant
l’exercici amb una cartera de crèdits superior als 1.100 milions d’euros. Aquest
increment de l’activitat, que no és fruit de les circumstàncies d’un any concret sinó
sostinguda en el temps, és un indicador de la voluntat de perseverar en la prestació
de servei a aquells col·lectius amb recursos limitats que poden tenir més di�cultats
per accedir al sistema �nancer tradicional.

S’han atès les sol·licituds de més de 149.000 famílies per ajudar-les a millorar
el seu benestar o el seu desenvolupament, xifra que representa un signi�catiu
augment anual del 48%. Paral·lelament, el �nançament atorgat a emprenedors,
microempreses i autònoms ha fet realitat 18.608 projectes de creació, ampliació o
consolidació de negocis o iniciatives d’autoocupació, amb un impacte directe en
la creació de llocs de treball. De fet, un informe realitzat per l’escola de negocis
ESADE indica que els préstecs concedits per MicroBank han contribuït a crear
ocupació per a més de 181.000 persones des del 2007 �ns al 2016.

L’experiència acumulada en aquests gairebé deu anys de bagatge ha permès
adequar l’oferta de productes i serveis a les diferents necessitats de les llars i els
emprenedors. La xarxa d’o�cines de CaixaBank i els professionals que hi treballen,
les més de 570 entitats no lucratives que col·laboren amb nosaltres i les institucions
�nanceres europees que ens donen suport, han tingut un paper clau en la ràpida i
alhora sòlida expansió de la nostra activitat.

La missió social de MicroBank queda palesa en la tasca dirigida a l’accés igualitari
al crèdit, el suport a la creació d’ocupació i el foment de la inclusió �nancera. Són
aquests signes d’identitat els que han distingit el banc des del seu naixement i els
que continuaran de�nint la nostra actuació en el futur.

MicroBank, claus estratègiques



INFORME ANUAL MICROBANK [2016]

11

1

MicroBank,
claus estratègiques

MicroBank es va crear el 2007 per promoure l’activitat de microcrèdits que
realitzava ”la Caixa”a través de l’Obra Social, amb l’objectiu que la seva actuació
es regís sota els paràmetres de rigor i sostenibilitat, propis d’una entitat bancària.

Amb la creació de MicroBank, es materialitzava la voluntat estratègica de donar
resposta a diferents segments de la població, les necessitats �nanceres dels quals
no estaven su�cientment cobertes, a través d’un nou model de banca social que
facilités l’accés a serveis �nancers de qualitat.

Amb el model de negoci desenvolupat, MicroBank ha aconseguit compaginar
l’aportació de valor en termes socials amb la generació dels recursos necessaris
perquè el projecte pugui continuar creixent al ritme que requereix la demanda
existent.

Facilita l’accés al crèdit

Fomenta la inclusió financera

L’únic banc dedicat exclusivament
als microcrèdits a Espanya

MicroBank, claus estratègiques
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Missió

MicroBank ofereix productes i serveis �nancers especialment adaptats a
les necessitats d’emprenedors, microempreses, persones i famílies per tal
d’assolir els següents objectius:

La creació d’ocupació
Mitjançant la posada en marxa de petits negocis a través
de la concessió de microcrèdits a emprenedors.

La promoció de l’activitat productiva
El suport �nancer concedit a professionals
autònoms i microempreses és un element clau.

El desenvolupament personal i familiar
El banc dóna resposta a les necessitats �nanceres
de les persones a través dels microcrèdits i els
facilita la superació de di�cultats temporals.

La inclusió financera
S’afavoreix l’accés als serveis bancaris de nous clients a través
de l’àmplia xarxa comercial de CaixaBank, així com l’accés
igualitari al crèdit.



INFORME ANUAL MICROBANK [2016]

13

Excel·lència i professionalitat
El treball amb rigor i e�càcia
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 central que
fonamenta la relació
de con�ança entre els
clients i el banc.

Responsabilitat social
Les empreses han d’integrar
en els seus objectius, a més
del bene�ci 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 normativa
interna de MicroBank.

Respecte
S’assumeix 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 con�ança 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.

Valors

Empleats, directius i membres del Consell d’Administració es comprometen,
d’acord amb els codis interns de l’entitat, a respectar un seguit de valors
ètics que inspiren la seva actuació en tot moment:

1. Excel·lència i
professionalitat

2. Confidencialitat

3. Responsabilitat
social

4. El compliment
de les lleis

5. Respecte

6. Integritat i
transparència

1
MicroBank, claus estratègiques



“Ara tinc una presència
física que abans no
tenia, i això és gràcies a
MicroBank”

David Rivadulla
RIBAGS, producció de motxilles artesanes
VALÈNCIA

IMPORT DEL
MICROCRÈDIT
25.000 €



Govern corporatiu
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President

Antoni Vila
Bertrán

Vicepresidents consellers

Juan Antonio
Alcaraz García

José Juan
Pintó Ruiz

Raphaël
Alomar

Chris
de Noose

Richard
Pelly

Carles A.
Gasòliba

Consellers independents

Mario López
Martínez

Conseller
Secretari

no conseller

Adolfo
Feijóo Rey

MicroBank es regeix, administra i re-
presenta, dins 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 MicroBank i
realitzen un seguiment molt exhaustiu
de l’activitat del banc, controlant-ne
l’evolució patrimonial i �nancera, els
seus resultats i els riscos inherents a la
seva operativa.

El bon govern corporatiu i la transpa-
rència són, per a MicroBank, essen-
cials per salvaguardar els interessos i
comptar amb la con�ança de tots els
grups d’interès. De forma coherent,
amb el Pla Estratègic 2015-2018 de
CaixaBank, MicroBank recull entre les
seves prioritats esdevenir una referèn-
cia en bon govern corporatiu.

En aquest sentit, durant el 2016 s’han
constituït els comitès especialitzats del
Consell d’Administració:

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 es-
tatuts de l’entitat.

Govern corporatiu
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President
Antoni Vila Bertrán (3)

Director General
Albert López Martínez (2)

Directors d’Àrea
Núria Danés Jofre (4)
Francesc Xavier Gómez Naches (1)
Hugo Martínez Pérez (9)
Àngel Soto Martín (10)
Roman Weissmann Bermann (8)

Responsables de Departament
Susana Fons Lete (5)
Elena Martín Martín (7)
Adolf Villacampa Aguasca (6)

2

Equip de direcció

Govern corporatiu



El codi de valors
ètics i principis
d’actuació
constitueix
un dels pilars
bàsics per crear
una cultura
corporativa
responsable
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Ètica, transparència
i responsabilitat

Codi de valors ètics i principis d’actuació
El codi de valors ètics i principis d’actuació representa el compromís de MicroBank
de realitzar la seva activitat d’acord amb les més altes exigències jurídiques i èti-
ques, i amb òptims estàndards de conducta professional, tant en interès dels seus
clients com en el de la comunitat i en el de tothom que es relaciona directament
amb l’Entitat.

Codi de bona conducta per a la concessió de microcrèdits
MicroBank és va adherir el 2014 al Codi de bona conducta per a la concessió de
microcrèdits de la Comissió Europea, amb la �nalitat de promoure les millors pràc-
tiques en micro�nances.

Aquest document exposa pautes de bones pràctiques i identi�ca expectatives i
principis comuns al sector dels microcrèdits amb uns objectius determinats:

CODI
DE BONA
CONDUCTA

Afrontar els desa�aments de l’accés al �nançament a llarg termini.

Mantenir i elevar la qualitat dels serveis prestats.

Avançar cap a la sostenibilitat.

Pacte Mundial de les Nacions Unides
Des de fa set anys, MicroBank està adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides, una
iniciativa internacional que té el propòsit d’aconseguir un compromís voluntari de
les entitats en responsabilitat social mitjançant la implantació de 10 principis basats
en els drets laborals, i mediambientals i la lluita contra la corrupció. A més, l’entitat
inclou una clàusula contractual d’acceptació obligatòria per als seus proveïdors en
la qual declaren conèixer i respectar aquests principis.

Govern corporatiu
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Política mediambiental
MicroBank ha aprovat l’any 2016 la política mediambiental de l’entitat, on es com-
promet amb la conservació del medi ambient, respectant la legalitat vigent en
aquesta matèria i adoptant procediments per reduir l’impacte mediambiental en les
seves activitats. Així mateix, fomenta el �nançament de projectes que contribueixin
a la millora de l’e�ciència energètica i aconseguir una millor sostenibilitat ambiental
a llarg termini.

COMPROMISOS
MEDIAMBIENTALS
DE MICROBANK

Garantir el compliment de la legislació i la normativa ambien-
tal aplicable a les seves activitats, així com altres compromisos
que l’empresa subscrigui voluntàriament.

Aplicar principis i bones pràctiques ambientals en totes les
seves actuacions.

Prevenir les actuacions contaminants, amb la implantació gra-
dual de les mesures de millora corresponents.

Impulsar el desenvolupament i la difusió de tecnologies res-
pectuoses amb el medi ambient.

Donar suport a les iniciatives dirigides a la prevenció, mitiga-
ció, adaptació i resposta al canvi climàtic.

Integrar criteris ambientals en la seva oferta de productes i
serveis �nancers.

Contribuir a la sensibilització mediambiental dels empleats en
les seves activitats laborals diàries.

Difondre aquesta política entre els proveïdors de béns i serveis.

2



Laro Ganzo, Samuel Bedía, Diego Mijares
SOMO’S SURF SCHOOL, escola de surf
SOMO, CANTÀBRIA

IMPORT DEL
MICROCRÈDIT
25.000 €

“Vam utilitzar el microcrèdit
per comprar el material
necessari per a les classes”



Model de negoci



Firma de l’acord entre CaixaBank, MicroBank i el BEI. A la foto, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de
CaixaBank, Román Escolano, vicepresident del BEI, i Antoni Vila, president de MicroBank.

El Fons Europeu
d’Inversions
cobreix
parcialment
els préstecs
fallits i el Banc
del Consell
d’Europa i el
Banc Europeu
d’Inversions
ofereixen
finançament

INFORME ANUAL MICROBANK [2016]
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El suport de les institucions
europees, essencial
per al creixement de MicroBank

MicroBank compta amb el suport d’algunes de les principals institucions
europees preocupades pel foment de l’emprenedoria i les micro�nances.

Fons Europeu d’Inversions (FEI)
El FEI facilita garanties a MicroBank per cobrir una part del risc assumit en la
concessió de microcrèdits per a emprenedors i negocis.

Des del 2008, MicroBank i el FEI mantenen una estreta col·laboració per promoure
el �nançament a la creació, consolidació o ampliació de projectes empresarials i de
negoci.

MicroBank es va convertir el 2014 en la primera entitat �nancera 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.

Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB)
El CEB i MicroBank han destinat des del 2008 un total de 360 milions d’euros a
�nançar projectes d’emprenedors i famílies que poden tenir di�cultats per accedir
al crèdit a través del sistema �nancer tradicional, per contribuir d’aquesta manera
al desenvolupament econòmic i social.

Banc Europeu d’Inversions (BEI)
MicroBank ha consolidat el 2016 la seva relació amb el BEI amb un nou préstec
destinat a fomentar l’accés al �nançament a llarg termini i la creació d’ocupació,
sobretot entre els joves.

Els microcrèdits de la línia BEI compten amb un avantatge �nancer per als clients
que els subscriuen.

Model de negoci
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COSME és el programa de la UE per a la competitivitat de les empreses i les PIME que ajuda els emprenedors i les
petites i mitjanes empreses a començar a operar, accedir a �nançament i internacionalitzar-se, a més de donar suport
a les autoritats a millorar l’entorn empresarial i facilitar el creixement econòmic de la Unió Europea.

Els objectius generals d’aquest programa són contribuir al reforç de la competitivitat i la sostenibilitat de les empre-
ses de la Unió, en particular de les PIME, ajudar a les PIME ja existents a fomentar una cultura empresarial i promoure
la creació i el creixement de les PIME, a l’avanç de la societat del coneixement i al desenvolupament basat en un
creixement econòmic equilibrat.

3

Fons Europeu
d’Inversions

ACORD:

OBJECTIU:

CRÈDIT GARANTIT:

PERÍODE COBERT:

VOLUM MÀXIM GARANTIT:

ACORDS ANTERIORS:

(50% del risc de cartera coberta)
Microcrèdits per a emprenedors i negocis
3 anys (2015-2017)

ACORD:

OBJECTIU:

CRÈDIT GARANTIT:

PERÍODE COBERT:

VOLUM MÀXIM GARANTIT:

(90% del risc de cartera coberta)
Préstec Màster Erasmus+
3 anys (juny 2015-juny 2018)

Banc Europeu
d’Inversions

OBJECTIU:

CRÈDITS FINANÇATS:

IMPORT DEL FINANÇAMENT REBUT:

Microcrèdits per a emprenedors i negocis
concedits a través de la línia Microcrèdits BEI

Banc de
Desenvolupament
del Consell d’Europa

OBJECTIU:

CRÈDITS FINANÇATS:

IMPORT DEL FINANÇAMENT REBUT:

Microcrèdits per a emprenedors, negocis i
famílies (�nançament del 50% de l’import
de cada operació)

Model de negoci



El suport de la
xarxa d’oficines
de CaixaBank
facilita
l’expansió
de MicroBank
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La relació entre
CaixaBank i MicroBank

CaixaBank és l’únic accionista de MicroBank. Des de la seva creació l’any 2007,
ha donat suport al banc atorgant-li el �nançament necessari per al creixement de
l’activitat creditícia i comercialitzant els productes de MicroBank a través de les més
de 5.000 o�cines de la seva xarxa.

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

Total: 5.027 oficines a Espanya

253

Model de negoci
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La relació entre MicroBank
i les entitats col·laboradores

MicroBank ha signat acords de col·laboració amb més de 500 entitats amb
l’objectiu de promoure l’autoocupació facilitant l’accés al �nançament mitjançant
microcrèdits, especialment entre aquells col·lectius que es troben en risc d’exclusió
�nancera.

Aquestes entitats col·laboradores actuen com a enllaç entre els clients potencials i
MicroBank. Entre els serveis que aporten les entitats col·laboradores, cal destacar-ne
els següents:

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

Ofereixen serveis d’assessorament i suport tècnic als em-
prenedors, necessaris per a la preparació del seu projecte em-
presarial i l’avaluació prèvia de la seva viabilitat i coherència.

Contribueixen a ampliar la xarxa de distribució dels pro-
ductes i serveis de MicroBank, especialment entre els col·lec-
tius amb més di�cultats d’accés al �nançament.

Tipus d’entitats

298 Ajuntaments
75 Altres administracions públiques
33 Cambres de comerç
134 Organitzacions no lucratives (ONL)
37 Universitats/Escoles de negocis

SERVEIS QUE APORTEN
LES ENTITATS
COL·LABORADORES

3
Model de negoci

Més de 500 entitats col·laboren
actualment amb MicroBank



Aida Rovira, Mireia Calvo
ONMENT, centre de psicologia
TARRAGONA

IMPORT DEL
MICROCRÈDIT
5.000 €

“El tracte que hem rebut de
CaixaBank i de MicroBank
ha estat sempre molt
proper”



Al servei dels clients
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Dirigit a: Emprenedors que poden tenir di�cultats per accedir al
sistema creditici tradicional i que, prèviament a la con-
cessió del microcrèdit, compten amb l’assessorament
d’alguna de les entitats col·laboradores de MicroBank.

Característiques: • No és necessària l’aportació d’avals excepte en el cas
que el sol·licitant sigui una persona jurídica, que es
requerirà l’aval dels socis.

• 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 el client.

• Sense comissions d’obertura, ni d’estudi ni per amor-
tització anticipada.

MicroBank ofereix productes �nancers amb l’objectiu de promoure l’activitat pro-
ductiva, la creació d’ocupació, el desenvolupament personal i familiar i la inclusió
�nancera.

Les característiques i condicions principals de cada tipus de producte són les següents:

Addicionalment, hi ha productes especí�cs per cobrir les necessitats concretes dels
següents col·lectius:

2014 2015 2016
167.66982.586 121.625

2014 2015 2016
808,9434,4 588,0

2014 2015 2016
18.60818.527 21.321

2014 2015 2016
194,5205,1 211,0

En import (milions d’euros)

En nombre d’operacions

En nombre d’operacions

En import (milions d’euros)

Al servei dels clients

Microcrèdit Negocis

Préstec personal de �ns a 25.000 euros dirigit a professionals
autònoms i a microempreses que necessiten �nançament per
iniciar, ampliar o consolidar un negoci, o per atendre neces-
sitats de capital circulant.

El Microcrèdit Negocis es concedeix en base a la con�ança en
la persona i en el projecte empresarial, i sense garantia real.

El període màxim de devolució és de 6 anys, amb una carèn-
cia opcional de 6 mesos.



El criteri de
concessió de
microcrèdits
per part de
MicroBank atén
fonamentalment
a la confiança
en la persona
i el seu projecte
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Dirigit a: Emprenedors que busquen un impacte social a través
d’una activitat empresarial econòmicament i mediam-
bientalment sostenible.

Característiques: • Import màxim: 50.000 euros.

• Finançament d’inversions d’empreses socials. Es con-
sideren empreses socials aquelles especialitzades en
la inserció laboral, així com les que desenvolupen la
seva activitat en sectors com la promoció de l’au-
tonomia 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 pro-
jectes d’acció social i les iniciatives culturals d’impac-
te social.

Dirigit a: Persones en situació d’exclusió social severa que parti-
cipen en el Projecte Con�ança.

Característiques: • Import màxim: 15.000 euros.

• Finançament de l’inici de projectes d’autoocupació.

• El període màxim de devolució és de 5 anys, amb una
carència opcional de 6 mesos.

Dirigit a: Autònoms i microempreses que busquen invertir en sec-
tors mediambientalment sostenibles i/o en productes o
serveis que impliquin una millora de l’ús e�cient dels re-
cursos o una reducció en l’impacte ambiental.

Característiques: • Condicions preferents en el tipus d’interès.

Al servei dels clients



MicroBank
ofereix suport
financer a
famílies amb
rendes modestes
que vulguin
desenvolupar
un projecte
personal o
familiar
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Dirigit a: Persones en situació d’exclusió social que participen en
el Projecte Con�ança.

Característiques: • Import màxim: 2.000 euros.

• Sense aval.

• El període màxim de devolució és de 2 anys.

Addicionalment, s’han desenvolupat productes adequats a col·lectius especí�cs
per adaptar-se a les seves necessitats:

Al servei dels clients

Microcrèdit Familiar

Préstec personal dirigit a persones amb ingressos inferiors als
18.000 euros anuals per �nançar projectes vinculats al desen-
volupament personal i familiar, així com necessitats derivades
de situacions puntuals o imprevistes. Entre les destinacions
més freqüents d’aquesta línia de �nançament es troben les
despeses vinculades a habitatge, salut, educació, necessitats
de persones amb discapacitat, reagrupament familiar o ad-
quisició d’un mitjà de transport necessari.

El seu import màxim és de 25.000 euros.

Es concedeix sense garantia real i el termini màxim de
devolució és de 6 anys.
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Dirigit a: Estudiants residents a Espanya que volen cursar un
màster en un altre país de la Unió Europea o associat,
o a estudiants residents en un altre país de la Unió Eu-
ropea o associat que volen cursar un màster a Espanya.

Característiques: • Cobreix el cost d’inscripció i les despeses vinculades a
l’estada en el país (viatge, manutenció...).

• 12.000 euros per a màsters inferiors a un any i 18.000
euros per a màsters de més d’un any de durada.

• La concessió del préstec és independent de la situació
econòmica i social dels estudiants i es concedeix sen-
se cap tipus d’aval.

• No es comença a pagar �ns a un any després d’aca-
bar els estudis. Es pot retornar en un màxim de 6 anys
en el cas dels màsters de més d’un any. És possible
sol·licitar en qualsevol moment un període de carèn-
cia total addicional d’un any.

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

Dirigit a: Persones que vulguin adquirir productes sostenibles
per millorar l’e�ciència energètica en la llar i vehicles
ecològics.

Característiques: • Condicions preferents en el tipus d’interès.

4
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El banc ofereix
altres productes
i serveis
adaptats a les
necessitats dels
seus clients

Al servei dels clients

Comptes

És un producte que fomenta i potencia la inclusió �nancera de persones amb in-
gressos inferiors al salari mínim interprofessional i que hagin domiciliat la nòmina,
la pensió o el subsidi de desocupació. Sense comissions.

És un compte compromès amb el medi ambient que ofereix avantatges �nancers i
que, a més, si es compleixen els requisits, permet al client col·laborar en el progra-
ma de reforestació de WWF.

Impacte en el 2016:

– 817 comptes verds de MicroBank, que col·laboren amb WWF en la conserva-
ció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

– 10.000 euros destinats, a través dels comptes verds, al programa de refores-
tació de l’ONG.

S’adreça a titulars de microcrèdits que no compleixen els requisits per tenir un
Compte Bàsic, a entitats sense ànim de lucre, i també a persones que vulguin obrir
un dipòsit a MicroBank.

Serveis

Targeta de dèbit adreçada a clients de MicroBank, amb disponibilitat d’efectiu a la
xarxa de caixers de CaixaBank i possibilitat de pagament contra el seu compte o
llibreta.

Sense comissions de manteniment.

Servei de banca electrònica on-line disponible les 24 hores del dia durant
tot l’any que permet fer operacions bancàries a clients de productes Micro-
Bank. Accessible des de qualsevol canal i a més disposa del sistema antifrau
CaixaProtect©.
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Productes d’inversió
MicroBank promou la comercialització, per part de CaixaBank, de dos fons d’inver-
sió socialment responsables:

• 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, reciclat-
ge, 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 ecolò-
gicament responsables, amb un millor comportament històric de rendibilitat-risc.

• És un producte que ofereix rendibilitat, liquiditat, comoditat i diversi�cació.

• Al tancament de l’exercici del 2016, MicroBank Fons Ecològic comptava amb un
patrimoni de 7,9 milions d’euros.

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

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

• Es caracteritza per combinar els paràmetres �nancers 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 compli-
ment ètic en la seva gestió. Aquesta selecció de valors incorpora criteris d’exclusió
(armament, tabac, energia nuclear, vulneració dels drets humans...) i criteris valora-
tius (responsabilitat social, drets humans, medi ambient...).

• Una comissió ètica externa assessora el 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 2016, MicroBank Fons Ètic comptava amb un pa-
trimoni de 39,2 milions d’euros.

4
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Clients
A qui van dirigits els microcrèdits de MicroBank?

Emprenedors
 i professionals

autònoms
que necessitin finançament

per crear, ampliar o
consolidar un negoci.

Emprenedors en situació
d’exclusió financera

o amb dificultat per accedir al
sistema de crèdit tradicional:
joves, persones en situació de
desocupació, nous residents...

Microempreses
Negocis de menys de
10 empleats i un volum
de vendes anuals inferior
als dos milions d’euros.

Empreses socials
que busquen un impacte

social a través d’una
activitat empresarial.

Perfil de l’emprenedor

Nous negocis

45%
dels microcrèdits el 2016 s’ha destinat
a posar en marxa nous negocis

Edat mitjana del sol·licitant

41 anys

Origen

83%
són espanyols

Estudis

69%
sense estudis superiors

Sexe

61%
homes

Sector econòmic

51%
dels negocis impulsats
s’engloba en el sector
dels serveis professionals

€

TRACTE
i atenció personal

TEMPS
de gestió

FACILITAT
en els tràmits

és la nota mitjana amb
què ens qualifiquen

8,86 sobre 10

95,1%
dels clients estan satisfets
o molt satisfets amb els

nostres serveis

Allò que més valora
del servei

Què pensen
els clients
del servei?

Al servei dels clients
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4

Persones i famílies
amb rendes anuals inferiors a

18.000 euros que necessitin
finançament per atendre

necessitats familiars o superar
dificultats temporals.

Estudiants
que volen cursar un
màster universitari en

un país europeu.

Perfil de les famílies

Edat mitjana del sol·licitant

45 anys

Origen

85%
són espanyols

Estudis

85%
sense estudis superiors

Sexe

52%
homes

Destinació del microcrèdit

37%
dels microcrèdits van dirigits
a necessitats familiars, salut,
educació i cultura

34%
dels microcrèdits van dirigits
a atendre despeses
bàsiques de la llar

Què pensen
els clients
del servei?

és la nota mitjana amb
què ens qualifiquen

8,96 sobre 10

95,5%
dels clients estan satisfets
o molt satisfets amb els

nostres serveis

Allò que més valora
del servei

EL TRACTE
PERSONAL

amb els empleats
del banc

Al servei dels clients



“El més gratificant de
la meva feina és poder
ajudar a gent que veus que
realment ho necessita”

Melania Martínez
Taxadora o�cina Mont de Pietat
BARCELONA



Mont de Pietat



a

Te erife
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El Mont de Pietat de CaixaBank constitueix un instrument tradicional i dels més
antics que actualment segueixen en funcionament a Espanya, per a la realització
de les �nalitats benè�ques i socials de la institució.

Des del febrer de 2010, MicroBank ha assumit la direcció del Mont de Pietat amb
l’objectiu d’incrementar l’impacte de la seva activitat i potenciar el seu creixement.

El Mont de Pietat desenvolupa un objectiu fundacional prestant a la societat un
servei d’auxili �nancer a les economies domèstiques més desafavorides, o a tothom
qui ho necessiti, sense cap altre requisit que aportar una penyora en joies.

Les característiques dels productes que es comercialitzen, i les circumstàncies per
les quals passen els clients del Mont de Pietat, con�guren un servei diferenciat
d’aquell que es presta a la xarxa comercial de CaixaBank, prioritzant la voluntat de
servei, la utilitat dels petits préstecs que es constitueixen i el rigor �nancer amb què
es fa l’activitat.

El Mont de Pietat treballa per millorar la seva aportació a la societat i, per això, s’es-
força per ser una institució coneguda en el seu entorn i en els diferents segments
de població als quals s’orienta.

Oficines

El Mont de Pietat compta amb quatre o�cines ubicades en diferents punts
geogrà�cs del país.

- Barcelona, carrer de Rivadeneyra, 6
- Sevilla, carrer de l’Arroyo, 49
- Madrid, carrer d’Alcalá, 27
- Tenerife, carrer de José Hernández Alfonso, 30

Mont de Pietat

PERFIL DEL CLIENT

69%

31%

94%

6%



2016
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Préstec prendari

El Mont de Pietat concedeix préstecs sobre joies d’ús particular a persones
que, per la seva situació laboral, �nancera o familiar, poden trobar di�-
cultats d’accés al crèdit. Per obtenir el préstec s’ha d’acudir a una de les
o�cines 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 po-
dran 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.

Gairebé el 95% de les garanties són
recuperades, o el préstec és renovat

Subhastes

Les garanties que no són recuperades o renovades es treuen a subhasta,
prèvia comunicació al client. És important esmentar que l’activitat de
subhastes del Mont de Pietat no té ànim de lucre. El sobrant de la subhasta
és retornat al client un cop liquidat el préstec.

Durant l’any 2016 es van celebrar un total
de 23 subhastes on-line

5

Per garantir la continuïtat en els seus objectius, l’entitat desenvolupa productes
i serveis que puguin arribar a un major nombre de clients, aportant valor afegit.

Mont de Pietat

19.164

38.490

980€

25.124

3.044



“Sense MicroBank, no
hauríem pogut crear la
nostra pròpia empresa”

Ferran Montserrat, Raúl Enríquez
MOTEROS GRANOLLERS RACING STORE,
venda d’accessoris per a motos
GRANOLLERS (BARCELONA)

IMPORT
DEL MICROCRÈDIT
25.000 euros



Informació
econòmico-financera
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Un banc social sostenible

El resultat econòmic i la situació �nancera de MicroBank han evolucionat el 2016
de forma satisfactòria, assolint un bene�ci després d’impostos de 33,9 milions
d’euros, un 15% superior al generat per l’activitat ordinària de l’any anterior. Els
fons propis de l’entitat van arribar al tancament de l’exercici als 243,3 milions
d’euros, amb un capital de 90,2 milions d’euros i unes reserves de 119,3 milions
d’euros. La xifra de fons propis supera àmpliament els requeriments de capital
exigits pel regulador.

D’aquesta manera, mitjançant uns recursos propis que suposen el 21% de l’actiu
total, la disponibilitat de crèdit facilitada el 2016 tant per CaixaBank com pel Banc
Europeu d’Inversions i la continuïtat en la política de cobertura integral dels riscos
de la nostra cartera de préstecs, MicroBank disposa d’una base sòlida per a la
sostenibilitat en el creixement de l’activitat.

BALANÇ DE SITUACIÓ* 2016 2015 2014 2013

Actiu total 1.157.106 862.530 660.853 511.013

Crèdit a la clientela (brut) 1.178.805 873.353 672.628 514.879

Recursos captats de clients 38.172 40.941 44.873 39.621

Recursos captats a entitats de crèdit 829.646 575.252 408.385 269.719

Fons propis 243.334 209.475 180.010 157.015

*En milers d’euros

COMPTE DE RESULTATS* 2016 2015 2014 2013

Marge d’interessos 91.628 70.874 54.531 44.420

Marge brut 109.625 93.443 71.188 63.918

Resultat d’explotació 48.407 42.066 33.018 26.316

Bene�ci abans d’impostos
(de l’activitat ordinària)

48.407 42.066 33.018 26.316

Bene�ci net (de l’activitat ordinària) 33.878 29.443 23.110 18.421

*En milers d’euros

RECURSOS 2016 2015 2014 2013

Empleats 21 16 15 15

Empleats del Grup CaixaBank 32.403 32.242 31.210 33.291

O�cines del Grup CaixaBank 5.027 5.211 5.251 5.730

RÀTIOS DE GESTIÓ 2016 2015 2014 2013

ROE 14,97% 15,26% 13,80% 12,50%

ROA 3,35% 3,82% 3,94% 3,88%

Ràtio Bis (Core Tier I) 21,39% 24,59% 27,56% 31,07%



EVOLUCIÓ CARTERA
MICROCRÈDITS
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CARTERA DE MICROCRÈDITS (31/12/2016) Nombre Saldo viu*

Microcrèdit Familiar 209.259 783.448

Microcrèdit Negocis 54.509 394.839

Total MicroBank 263.768 1.178.287

*En milers d’euros

CONTRACTES DE PASSIU I SERVEIS (31/12/2016) Nombre Saldo viu*

Compte Bàsic MicroBank 17.343 16.967

Llibreta MicroBank 33.079 21.254

Total MicroBank 50.422 38.221

Targetes 27.816 -

*En milers d’euros

Distribució del finançament (31/12/2016)

El model de �nançament 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 243,3 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 38,2 milions d’euros al tanca-
ment del 2016.

• El �nançament rebut d’entitats de crèdit.

CaixaBank, com a únic accionista de MicroBank, facilita la disponibilitat de recur-
sos �nancers amb l’objectiu d’afrontar el creixement de la seva activitat, alhora
que dota el banc d’uns recursos propis d’alt nivell.

El �nançament aportat pel Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa i el
Banc Europeu d’Inversions, contribueix a la sostenibilitat de l’activitat del banc i a
la diversi�cació de les fonts de �nançament.

17%
Préstecs BEI

21%
Fons propis

50%
Préstecs CaixaBank

5%
Préstecs CEB

4%
Altres

3%
Fons de clients

6

2014 2015 2016
1.178,2672,0 872,8

En import (milions d’euros)

2014 2015 2016
394,8348,0 385,4

En import (milions d’euros)

2014 2015 2016
783,4324,0 487,4

En import (milions d’euros)

Informació econòmico-financera
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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 quanti�cació 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 po-
den classi�car de la manera següent:

Associats a l’activitat financera Associats a la continuitat de l’activitat

Risc
de crèdit

Risc
operacional

Risc
de compliment

Risc
reputacional

Risc estructural
de tipus

Risc
de liquiditat

D’altra banda, la política de gestió de risc 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 operacions efectuades, en les quals es de-
tallen els procediments d’admissió, concessió, seguiment i
gestió de la possible morositat dels microcrèdits socials, �-
nancers, personals i familiars, així com dels ecomicrocrèdits.

% Aplicació de criteris de dotació especialment adaptats a la
pèrdua esperada de cadascuna de les línies de microcrèdits.
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És important destacar que MicroBank no accepta garanties reals en els seus
microcrèdits.

MicroBank concedeix el 100% de les
operacions basant-se en la garantia

personal dels sol·licitants, sense demanar
ni acceptar cap tipus de garantia real

Des de l’Àrea 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 per�ls de risc dels
microcrèdits concedits i del nivell de morositat posterior.

Atès que MicroBank tracta amb clients amb poc o gens historial creditici les eines
tradicionals d’anàlisi del risc necessiten ser complementades amb d’altres tipus de
tècniques.

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

Dins d’aquest esperit, MicroBank va iniciar al juliol del 2016 una prova pilot d’una
nova eina anomenada scoring psicomètric amb l’objectiu d’identi�car, per al col·lec-
tiu d’emprenedors que sol·liciten el microcrèdit a través d’entitats, la seva voluntat
de pagament del crèdit així com les seves habilitats d’emprenedoria.

En el cas concret del Microcrèdit Negocis – Conveni amb entitats, es disposa de la
participació de personal especialitzat que reforça els procediments habituals d’ad-
missió. El tractament d’aquestes operacions s’efectua en funció d’una anàlisi de-
tallada de la viabilitat de cada projecte proposat.

RÀTIOS DE GESTIÓ 2016 2015 2014 2013

Ràtio de morositat 2,69% 2,15% 2,07% 2,30%

% acumulat de fallits sobre capital
concedit vençut

4,29% 4,66% 5,11% 3,16%

Cobertura d’actius dubtosos 238,40% 288,27% 267,17% 251,72%

El 29% de la cartera té cobert
part del risc del crèdit pel

Fons Europeu d’Inversions (FEI),
a través del Programa COSME

6

D’acord amb les directrius del Grup
CaixaBank, MicroBank disposa
d’un model de control intern es-
tructurat en tres línies de defensa:

1.

La primera línia està formada per
les unitats de negoci i de suport,
responsables d’identi�car, mesurar,
controlar i comunicar els riscos de
MicroBank en l’exercici continu de
la seva activitat.

2.

La segona línia està formada
principalment per l’Àrea de Riscos
i l’Àrea de Control & Compliance,
que són independents de les uni-
tats de negoci. La seva funció és
identi�car, valorar, monitoritzar i
reportar els riscos del banc, així
com desenvolupar els sistemes per
a la seva gestió i control.

3.

La tercera línia, constituïda
per Auditoria Interna del Grup
CaixaBank, avalua de forma in-
dependent i objectiva l’e�càcia i
l’e�ciència de la gestió i el control
dels riscos.

Informació econòmico-financera



“MicroBank ha apostat
pel meu projecte i ara tinc
grans plans per al futur”

Vivian Nazario
MASCOTA REAL, perruqueria canina
MADRID

IMPORT DEL
MICROCRÈDIT
20.000 €
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Impacte social
de l’activitat
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21%
Treballava
com a assalariat

58%
Treballava
com a autònom

1%
Treballava
de forma irregular

10%
Estava a l´atur
sense prestació

10%
Estava a l´atur
amb prestació

Les dades de l’informe mostren que els ingressos mensuals de les famílies dels
emprenedors no superen els 2.000 euros en un 52% dels casos. A més, en el 58%
dels casos almenys una persona depèn dels seus ingressos, de manera que aques-
tes xifres posen de manifest la gran responsabilitat que en molts casos assumeix la
persona emprenedora.

El 20% dels emprenedors estava a l’atur
quan va sol·licitar el microcrèdit

Situació laboral quan es va concedir el microcrèdit

A més, l’informe posa de manifest que el fet d’accedir a un microcrèdit permet
millorar la qualitat de vida, en un 52% dels casos els emprenedors han incremen-
tar els ingressos disponibles, un 62% ha millorat la seva qualitat de vida gràcies
al microcrèdit i un 72% dels emprenedors se senten més capaços i preparats per
afrontar el futur.

Impacte del Microcrèdit Negocis

La concessió de microcrèdits dirigits a la creació o l’ampliació de projectes de ne-
goci té un impacte directe en la millora de la situació laboral i econòmica de les
persones que els sol·liciten i, alhora, contribueix a la creació de llocs de treball. Per
avaluar l’impacte d’aquests productes �nancers en la societat, l’Institut d’Innovació
Social de l’escola de negocis ESADE, per encàrrec de MicroBank, ha realitzat per
setè any consecutiu un estudi sobre les característiques dels negocis oberts o am-
pliats, el seu funcionament i la seva repercussió en la creació d’ocupació.



2,8
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7

45%
Obrir un negoci

55%
Ampliar un negoci

Impacte social de l’activitat

El microcrèdit és un instrument clau per a la creació de microempreses: el 69% dels
emprenedors asseguren que sense aquesta ajuda no podrien haver obert o ampliat
el seu negoci, i en el 71% dels casos analitzats, el microcrèdit ha contribuït a l’en-
fortiment de l’empresa. Pel 37% dels emprenedors, el microcrèdit ha representat
el 100% de la inversió total.

El 45% dels microcèdits s’han destinat
a posar en marxa nous negocis

Destí del Microcrèdit Negocis

Tot i que la contribució principal del microcrèdit al mercat laboral es produeix a
través de l’autoocupació, el 47% dels emprenedors tenen previst contractar algun
treballador en els propers mesos. El 67% de les empreses creades no tenen forma
jurídica pròpia sinó que els empresaris són autònoms.

El 23% dels emprenedors decideixen
posar en marxa un negoci per necessitat

Més del 70% dels negocis que han rebut un microcrèdit funcionen bé o molt bé i
el 91% dels negocis han generat prou ingressos per retornar la quota del préstec.

Els microcrèdits creen ocupació. Les empreses creades o ampliades gràcies als micro-
crèdits han generat una mitjana d’1,34 llocs de treball. Tenint en compte que s’han
concedit 18.608 microcrèdits a emprenedors durant el 2016, aquests productes �-
nancers han contribuït a la creació de 24.935 llocs de treball en aquest període.

24.935

1,34
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Impacte social de l’activitat

Impacte del Microcrèdit Familiar

Malgrat la millora progressiva de la conjuntura econòmica general que bene�cia
àmplies capes de la població, una part de les famílies espanyoles no es poden bene-
�ciar d’aquesta millora i no disposen de recursos su�cients per fer front a despeses
imprevistes o per tirar endavant projectes puntuals.

El microcrèdit familiar té un paper signi�catiu en la igualtat d’oportunitats ja que
facilita el �nançament a aquelles persones amb recursos limitats que han d’afrontar
necessitats puntuals. A més, promou la inclusió �nancera d’aquestes persones.

Aquesta contribució a la societat es posa de manifest segons les dades de per�l de
client de microcrèdit familiar.

El 15% dels clients estava a l’atur
quan va sol·licitar el microcrèdit

Situació laboral quan es va concedir el microcrèdit

47%
Empleat per
compte d’altri

24%
Jubilat

15%
Desocupat

4%
Mestressa
de casa

4%
Empleat per
compte propi

1%
Estudiant

5%
Altres

Un 26% de les llars dels clients tenen ingressos inferiors a 1.000 euros mensuals
i un 67% tenen ingressos inferiors a 2.000 euros mensuals. El 52% dels clients
indica que no pot estalviar, i un 15% a�rma no poder arribar a �nal de mes. Entre
els clients que indiquen que estalvien tots els mesos o ocasionalment, la major part
(29%) estalvia 100 euros o menys.

Ingressos mensuals nets de la llar

41%
De 1.000
a 1.999 euros

26%
Fins a 999 euros

11%
De 2.000 a
2.999 euros

3%
Més de
3.000 euros

19%
Ns/nc

43%

46%

600€
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7

77 tallers bàsics
de finances
personals i
per a negocis
a col·lectius
vulnerables

Impacte social de l’activitat

L’educació financera, una prioritat

La recent crisi �nancera ha posat de manifest la importància de promoure la res-
ponsabilitat social i el desenvolupament d’aptituds en matèria de gestió �nancera
bàsica, sobretot entre aquells col·lectius que han estat més exposats al sobreen-
deutament. Uns coneixements bàsics sobre la gestió del pressupost familiar pot
disminuir la vulnerabilitat social i econòmica, cosa que redueix el risc de la pobresa
causada pel deute.

Conscient d’aquesta realitat, MicroBank porta a terme un programa d’educació
�nancera amb l’objectiu de proporcionar aquests coneixements a col·lectius que
es poden trobar en situació de vulnerabilitat. Durant el 2016, s’han realitzat tallers
bàsics de �nances personals i per a negocis, impartits per voluntaris, educadors o
treballadors socials prèviament formats i organitzats amb el suport de MicroBank.

Objectius:

• Facilitar l’adquisició de coneixements sobre gestió del pressupost familiar
i productes financers bàsics.

• Facilitar formació per prevenir situacions de sobreendeutament i de mals
usos de productes financers.

Activitat el 2016:

• 68 tallers bàsics organitzats.
• Més de 1.100 assistents.
• 33 voluntaris de ”la Caixa” participants.
• 36 entitats col·laboradores.

Objectius:

• Ajudar els tècnics d’autoocupació a assessorar els emprenedors de manera
e�cient.

• Facilitar eines per acompanyar els emprenedors en l’elaboració del seu
pla d’empresa.

Activitat el 2016:

• 9 tallers realitzats.
• 139 assistents.
• 42 entitats participants.
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El Programa
Incorpora
Autoocupació
i MicroBank
contribueixen
a la inclusió
laboral de
col·lectius en
risc o situació
de vulnerabilitat
mitjançant
el suport a
projectes
d’autoocupació

Impacte social de l’activitat

Programa Incorpora Autoocupació

En el marc del conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, subs-
crit el 2015, MicroBank ha contribuït a la inclusió laboral i �nancera de col·lectius
en risc o en situació de vulnerabilitat que participen en el Programa Incorpora
Autoocupació. MicroBank manté oberta una línia de �nançament de 5 milions
d’euros anuals dirigida als usuaris del programa que vulguin iniciar un projecte
d’autoocupació o un petit negoci.

Incorpora disposa de 42 punts d’autoocupació dinamitzats per 42 entitats i 51
tècnics, i distribuïts per tot el territori espanyol, on s’ofereix suport abans, du-
rant i després de l’inici de l’activitat econòmica i facilita l’accés als microcrèdits de
MicroBank.

Activitat del Microcrèdit negocis – Conveni Incorpora el 2016:

• Operacions constituïdes: 166.
• Import total: 2.778.030 euros.
• Import mitjà: 16.735 euros.

Impuls a joves universitaris,
Préstec Màster Erasmus+

MicroBank va ser la primera entitat �nancera del continent en llançar un préstec
d’aquest tipus i, per comercialitzar-lo, rep el suport explícit de les institucions europees.

Amb el llançament d’aquest préstec, el juny del 2015, MicroBank posa de relleu el
seu compromís amb la societat i la seva voluntat de donar resposta a les demandes
dels col·lectius amb més di�cultats d’accés al crèdit en el sistema �nancer tradicio-
nal, alhora que potencia l’autonomia personal dels futurs professionals.

El 71% dels estudiants que han utilitzat el Préstec Màster Erasmus+ són menors
de 25 anys, el 66% són espanyols que volen estudiar a l’estranger i en el 63% dels
casos són per a màsters d’un any de durada.

Dades del Préstec Màster Erasmus+ el 2016:

• Import total: 1.734.265 euros.
• Import mitjà: 12.659 euros.
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7

L’objectiu és
oferir suport
a persones
en situació
d’exclusió social
per contribuir a
la seva inclusió
financera

Impacte social de l’activitat

Projecte Confiança

MicroBank ha signat l’any 2016 un conveni de col·laboració amb l’Associació Pro-
jecte Con�ança per tal de contribuir a la inclusió social i �nancera de persones en
situació de vulnerabilitat.

L’Associació Projecte Con�ança té com a missió oferir informació, assessorament
i suport a persones en situació d’exclusió social per contribuir a la seva inclusió
�nancera i a la millora de les seves capacitats.

L’associació es basa en el mètode grupal i facilita suport no �nancer a través de 26
grups d’ajuda mútua amb l’objectiu de millorar l’autoestima i la dignitat dels seus
membres.

Els microcrèdits con�ança són individuals i cap membre assumeix el deute o la
responsabilitat per incompliment dels altres membres. La concessió del préstec es
basa en la con�ança en les persones.

Objectius:

• Oferir suport �nancer i no �nancer als col·lectius més vulnerables.
• Mitigar l’exclusió social i �nancera.
• Fomentar la capacitat inherent dels membres dels grups per generar nous pro-

jectes d’autoocupació.

Activitat del Projecte Con�ança el 2016:
• Operacions constituïdes: 202.
• Import total: 781.634 euros.
• Import mitjà: 3.869 euros.



“Per complir la meva
il·lusió, vaig deixar la meva
feina i vaig començar una
aventura pròpia”

Rosa Talló
LA ROSETA, pastisseria de proximitat
BARCELONA

IMPORT DEL
MICROCRÈDIT
18.000 €
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Compromisos i reptes
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Objectius i fites assolides el 2016

OBJECTIUS
PER AL 2016

FITES ASSOLIDES
EL 2016

GRAU DE
CONSECUCIÓ

Concedir
microcrèdits
per 702,3 M€

808,8 M€ concedits 100%

Assolir els
1.074,3 M€
de cartera viva
de microcrèdits

1.178,3 M€ en
cartera viva

100%

Concedir
microcrèdits
negocis - Conveni
amb entitats per
import de 15 M€

16,3 M€ en
microcrèdits
concedits
amb entitats
col·laboradores
(1.015 operacions)

100%

Continuar amb
l’impuls del
Programa d’Educació
Financera
desenvolupant
materials
especí�cs per a
emprenedors

Realitzats 9
tallers d’educació
�nancera, amb
la participació de
139 alumnes i el
desenvolupament
de materials de
formació de tècnics
en autoocupació

90%



1.003 M€

1.458

1.537 M€
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7
Compromisos i reptes

Reptes estratègics per al 2017
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