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Contribuïm 
al desenvolupament 
econòmic i a la 
creació d’ocupació

Microcrèdits 
i altres finances  
amb impacte social

Desenvolupant la nostra activitat:

116.789
microcrèdits concedits

772,8 M€
concedits

1,1M€
en altres préstecs 
amb impacte social

Xarxa de 4.608
oficines de CaixaBank a través 
de les quals es duu a terme l’activitat 
comercial

598
entitats col·laboradores

Suport de les principals 
institucions europees: 

FEI, BEI, CEB
     

MicroBank, un referent en 
microfinances d’Europa*
*Font: Microfinance in Europe: A survey report 2016-2017 
European Microfinance Network (EMN). Desembre del 2018.

25.820
llocs de treball creats 
amb el suport dels microcrèdits

9.561
nous negocis iniciats 
amb el suport dels microcrèdits

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

Més de 66.000
llocs de treball vinculats als negocis 
que han rebut finançament 
de MicroBank
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Contribuïm 
a la inclusió 
financera

0,4 M€
en microcrèdits a persones en situació d’alta 
vulnerabilitat social

29,6 M€
en microcrèdits destinats 
a clients que han rebut 
l’ajuda d’entitats

MicroBank el

2018

98.749
famílies van formalitzar 
un microcrèdit familiar

El 96% van aconseguir 
satisfer la necessitat per a 
la qual havien sol·licitat el microcrèdit 

Al 68% el microcrèdit 
els va ajudar a prendre decisions 
financeres amb més confiança

Desenvolupament de noves línies 
centrades en la salut i l’educació 

Contribuïm 
al desenvolupament 
personal i familiar
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Carta del President 
de CaixaBank
Escoltar el batec de la societat
La trajectòria d’èxit de CaixaBank té els seus ferms fonaments 
en la nostra manera de fer banca, ancorada en uns valors cor-
poratius que situen en primer lloc el nostre compromís amb 
la societat. La vocació de servei, la confiança, la proximitat i la 
qualitat són trets distintius de la relació amb el nostre entorn 
i ens diferencien de tal manera que ens fan únics en el sector 
financer. La història centenària i els orígens socials de l’entitat 
ens avalen i ens animen a continuar en aquest camí per fer 
front als reptes que, sens dubte, apareixen en l’horitzó.

La recuperació econòmica ha marcat en els últims anys una 
conjuntura a Espanya que deixava enrere una de les crisis més 
dures en dècades. Uns nivells d’activitat creixents i la reducció 
progressiva de la desocupació han contribuït a la millora del 
benestar de les famílies. Però no hem d’oblidar que persistei-
xen desequilibris significatius que enterboleixen aquest pano-
rama general.

Sense anar gaire lluny, l’atur, la precarietat laboral, la desi-
gualtat entre homes i dones i les altes taxes de risc de pobresa 
continuen sent reptes que no ens podem permetre deixar de 
banda si volem construir una societat cohesionada i justa.

Tots hem de ser partícips d’aquest canvi i sumar esforços per 
revertir aquesta situació. A CaixaBank tenim el ferm compro-
mís de seguir un model de banca responsable i apropar-nos 
al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Unides, amb especial atenció a l’erra-
dicació de la pobresa i la reducció de les desigualtats. En el 
context econòmic actual, que evoluciona cap a un alentiment 
en el creixement, el Grup CaixaBank s’esforça dia a dia per 
aportar el seu gra de sorra en favor del progrés de la socie-
tat i per contribuir a impulsar l’activitat productiva i la creació 
d’ocupació. No volem que ningú es quedi enrere. És per això 
que la nostra entitat posa l’accent en les iniciatives d’inclusió 
financera de les persones que poden tenir més dificultats per 
accedir als serveis bancaris tradicionals.

Escoltem el batec de la societat i demostrem que tenim una 
sensibilitat especial com a banc socialment responsable amb 
la nostra aposta per MicroBank, referent a Europa en la con-
cessió de microcrèdits a famílies i emprenedors, i que ara am-
plia el seu repte amb l´objectiu de convertir-se en el millor 
banc en finances amb impacte social. Ens fa molta il·lusió 
veure com un banc que ha estat capaç de construir un mo-
del d’èxit donant suport a col·lectius vulnerables a través dels 
microcrèdits estén ara la seva activitat creant nous productes 
que contribueixen a generar un impacte positiu en la societat.

Les fites assolides per MicroBank són una part indestriable 
dels èxits de tot el Grup CaixaBank i ens reforcen en el com-
promís de continuar treballant per defensar els valors que ens 
han portat fins aquí i que ens han fet guanyar-nos i mantenir 
la confiança de tots els que ens acompanyen en aquest camí 
cap a un futur millor. 

Jordi Gual Solé
President de CaixaBank
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Carta del  
Conseller Delegat 
de CaixaBank
Allò que s’espera de nosaltres
CaixaBank és el principal banc minorista a Espanya, amb 15,6 
milions de clients; la xarxa comercial més important de la pe-
nínsula, amb més de 5.000 oficines; i el líder en innovació, 
amb la base de clients digitals d’Espanya més gran (6,1 mi-
lions). 

Això no obstant, la força extraordinària que reflecteixen 
aquestes xifres quedaria minorada si no anés acompanyada 
d’uns valors com els que ha bastit CaixaBank al llarg de la 
seva història centenària i que impregnen tota la seva activitat. 
Juntament amb els pilars de qualitat, confiança i compromís 
social, l’entitat manté com a prioritat la seva aposta ferma per 
un model de banca socialment responsable, d’acord amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que assenya-
len les Nacions Unides.

MicroBank treballa en aquesta mateixa direcció i, gràcies al 
suport permanent del Grup CaixaBank, potencia aquest valor 
social que tant valoren els nostres clients i que contribueix efi-
caçment al desenvolupament del conjunt de la societat. És per 
aquest motiu que MicroBank juga un paper determinant en 
el Pla de Banca Socialment Responsable del Grup, en el qual 

té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, 
facilitant l’accés al crèdit a totes les capes de la població, espe-
cialment als col·lectius més vulnerables, així com d’enfortir el 
seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del 
territori. Es tracta de tornar a la societat part de la seva apor-
tació mitjançant allò que s’espera de nosaltres sobre la base 
dels nostres propis senyals d’identitat.

Com ja és tradició d’ençà que es va crear el 2007, MicroBank 
ha tornat a demostrar en l’exercici passat la seva capacitat de 
creixement. L’entitat ha tancat el 2018 amb un saldo viu de 
cartera de 1.558 milions d’euros, un 6% més que l’any ante-
rior, i ha concedit 98.794 microcrèdits a famílies per cobrir ne-
cessitats puntuals i 18.040 préstecs a emprenedors, destinats 
a obrir, ampliar o consolidar un negoci.

Aquest bagatge demostra que, amb la seva indiscutible voca-
ció social, MicroBank s’erigeix com a peça fonamental dins la 
responsabilitat social corporativa del Grup. El fet que tantes 
persones dipositin la confiança en MicroBank ens empeny a 
continuar treballant els propers anys per oferir el servei més 
adequat a les demandes i necessitats de la societat.

El Pla Estratègic 2019-2021 donarà noves energies a l’entitat 
per afrontar els reptes plantejats; entre els quals, l’ambiciós 
objectiu de continuar facilitant l’accés al finançament als col-
lectius i projectes que generin un impacte social positiu.

CaixaBank estarà sempre al seu costat per assegurar l’èxit de 
la seva comesa.

Gonzalo Gortázar Rotaeche
Conseller Delegat de CaixaBank
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Carta del President 
de MicroBank
Un nou pas endavant
MicroBank va iniciar la seva activitat el 2007, coincidint amb 
l’inici de la crisi del sistema financer que poc després va derivar 
en la recessió global més dura de les últimes dècades. Van 
ser moments difícils per a tothom, en què, arran d’aquesta 
conjuntura mundial tan adversa, les famílies i els emprenedors 
van trobar obstacles per aconseguir el crèdit necessari per re-
alitzar els seus projectes o fer front a necessitats puntuals. 
En aquells anys, es va fer més evident que mai la necessitat 
d’un banc social capaç de donar resposta a les demandes dels 
col·lectius que podien quedar exclosos del sistema financer a 
causa del seu nivell d’ingressos o de la impossibilitat d’apor-
tar garanties. Trencant els esquemes de la banca tradicional, 
MicroBank va fer un pas endavant i va apostar per la inclusió 
financera, facilitant l’accés al crèdit a aquests col·lectius amb 
recursos limitats mitjançant la concessió de microcrèdits.

L’acceptació de la societat va ser immediata i la creixent de-
manda va evidenciar la conveniència que, assumint un com-
portament contracíclic, hi hagués una entitat que concedís 
préstecs sense garanties a les economies més vulnerables. 
L’activitat del banc es va incrementar de manera sostinguda, i 
això va permetre enfortir el seu nivell de solvència tot reinver-
tint els beneficis generats pel mateix projecte.

En els anys que han seguit a la crisi, el sistema financer ha 
normalitzat l’oferta de crèdit tornant a ocupar els espais que 
els anys anteriors havien quedat menys atesos i MicroBank ha 
reorientat progressivament la seva activitat de microfinances, 
dirigint-la a aquells segments de clients i operacions que en-
cara poden trobar dificultats per accedir al crèdit.

Les múltiples decisions preses per tal de mantenir-nos en un 
rol complementari i diferenciat al de la resta de bancs han 
enfortit encara més el perfil social del banc i han ajudat a con-
solidar la seva posició de referent en banca social sostenible.

Després d’11 anys en els quals hem pogut verificar la solidesa 
del nostre model d’activitat, el suport incondicional del nos-
tre accionista únic, CaixaBank, i l’aposta ferma i continuada 
de les institucions europees pel nostre projecte ens animen a 
anar més enllà.

El Pla Estratègic 2019-2021 recull la nova orientació que pre-
tenem imprimir a l’entitat, basada en la voluntat de contribuir 
al progrés i al benestar de la societat que marca l’agenda de 
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides a través 
del finançament a aquells col·lectius i projectes en els quals 
es generi un impacte social positiu i mesurable. Així doncs, 
en paral·lel a la concessió de microcrèdits, que són el pilar 
fonamental de la nostra activitat, ens proposem també posi-
cionar-nos com una de les entitats líders en banca amb im-
pacte social, desenvolupant una proposta de valor ampliada a 
nous productes que satisfacin les necessitats de finançament 
de col·lectius en els quals fins ara no ens havíem focalitzat i 
que treballen per al progrés de la societat.

Estic convençut que l’experiència adquirida i la il·lusió i el tre-
ball de tot el nostre equip ens ajudaran a apropar-nos a aquest 
nou repte d’aspirar a mitjà termini a una posició de lideratge 
en l’àmbit de les finances amb impacte dins el nostre país.

Antoni Vila Bertrán
President de MicroBank
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1. Compromís de MicroBank
En el marc del compromís amb la inclusió financera que  
CaixaBank ha mantingut sempre amb la societat, l’any 2007 
es va crear MicroBank amb l’objectiu de canalitzar l’activitat 
de microcrèdits duta a terme fins llavors i, d’aquesta manera, 
potenciar aquella tasca socioeconòmica amb els paràmetres 
de rigor i sostenibilitat propis d’una entitat bancària.

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

Amb MicroBank es materialitza la voluntat de donar respos-
ta a diversos segments de població les necessitats financeres 
dels quals no estan prou cobertes, mitjançant un nou model 
de banca social que facilita l’accés al crèdit a través de serveis 
financers de qualitat.

 

Qualitat Confiança
Compromís 

social
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Objectius 
de MicroBank

1
Creació d’ocupació  
Posada en marxa o ampliació de negocis a través de la 
concessió de microcrèdits a emprenedors i microempreses. 

2
Foment de l’activitat productiva  
Concessió de suport financer a autònoms, microempreses i 
empreses socials com a instrument dinamitzador de l’economia 
que fomenta l’inici i la consolidació de negocis  
i contribueix a generar un impacte positiu en la societat.

3
Desenvolupament personal i familiar  
Resposta a les necessitats financeres de les persones 
amb ingressos moderats per mitjà dels microcrèdits 
i ajut per a superar dificultats temporals. 

4
Inclusió financera  
Accés als serveis bancaris de nous clients a través de l’àmplia 
xarxa comercial de CaixaBank, així com accés igualitari al crèdit.

5
Generació d’impacte social i mediambiental  
Concessió de suport financer a projectes que 
generin un impacte social positiu i mesurable. 
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2. Treball en equip de MicroBank 
amb CaixaBank, institucions 
europees i entitats col·laboradores 
 El suport del seu accionista únic, CaixaBank, la implicació de 
les principals institucions financeres europees i l’elevat nivell 
de capitalització, juntament amb una àmplia xarxa de distri-
bució, constitueixen les fortaleses bàsiques que fan possible 
la consecució dels objectius de MicroBank, centrats a satisfer 
unes necessitats no prou cobertes pel sistema creditici tradi-
cional.

Els objectius de MicroBank 
se centren a satisfer unes 
necessitats no prou cobertes pel 
sistema creditici tradicional.
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Mitjançant el model de negoci desenvolupat per MicroBank, 
s’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 de-
manda existent. L’entitat és actualment l’únic banc d’Espanya 
dedicat principalment als microcrèdits i a altres finances amb 
impacte social.

A través de la seva activitat i el seu model de negoci,  
MicroBank col·labora en la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les 
Nacions Unides (ONU), posant el focus en les fites següents:
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Suport de les 
institucions europees
MicroBank té el suport d’algunes de les principals institucions 
europees vinculades al desenvolupament de l’emprenedoria i 
la microempresa. 

Fons Europeu 
d’Inversions (FEI)
Des del 2008, MicroBank i el FEI mantenen una estreta col·la-
boració per promoure el finançament de la creació, consolida-
ció o ampliació de projectes empresarials i de negoci. L’acord 
entre les dues entitats es va iniciar per mitjà del Programa 
Marc de Competitivitat i Innovació (CIP).

Programa COSME II
MicroBank va convertir-se el 2014 en la primera entitat finan-
cera de la Unió Europea a aconseguir l’adhesió al programa 
europeu de Competitivitat de les Empreses i les Pimes (COSME), 
impulsat per la Comissió Europea i gestionat pel FEI. Aquest 
programa facilita garanties a MicroBank per cobrir una part 
del risc assumit en la concessió de microcrèdits destinats a 
emprenedors i negocis.

El 2017, MicroBank va renovar l’acord de garanties amb el 
FEI per mitjà del programa COSME II, de manera que es dona 
continuïtat a la cobertura de risc dels microcrèdits per a nego-
cis fins a finals de l’any 2019.

Màster Erasmus
Al llarg del 2018 va continuar en vigor l’acord Màster Eras-
mus+, subscrit el 2015 amb el FEI. L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa és facilitar l’accés als estudis de màster Erasmus per 
mitjà d’un producte dissenyat específicament a aquest efecte 
i afavorir especialment els estudiants universitaris amb menys 
recursos.

Programa EaSI
El juliol del 2018, MicroBank va formalitzar amb el FEI un 
nou conveni de col·aboració en el marc del programa EaSI 
(Employment and Social Innovation). Es tracta d’una iniciati-
va a la qual el banc dona una gran importància, ja que, 
mitjançant la cobertura de pèrdues per insolvències que es 
concedeix durant els tres anys de vigència de l’acord, es faci-
litarà el llançament i la consolidació d’una de les noves línies 
d’actuació que preveu el nou pla estratègic de l’entitat: el 
finançament a empreses i entitats intervinents en l’àmbit de 
l’economia social. 
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Banc de Desenvolupament 
del Consell d’Europa (CEB)
El CEB ha donat suport a l’activitat de MicroBank des que va 
constituir-se. El 2018, MicroBank i el CEB van donar conti-
nuïtat a la seva relació amb una nova disposició de 50 mi-
lions d’euros destinats a oferir finançament a microempreses i  
autònoms per ajudar-los a crear les seves empreses o ampliar 
i millorar les activitats existents.

Els fons rebuts del CEB permeten a MicroBank concedir nous 
microcrèdits i contribueixen que pugui continuar aplicant con-
dicions especialment competitives i adaptades a les necessi-
tats dels seus clients.

Banc Europeu 
d’Inversions (BEI)
MicroBank va ser el 2013 el primer banc europeu a rebre fi-
nançament del BEI per concedir microcrèdits. Des d’aleshores, 
ha subscrit tres préstecs amb el banc de la Unió Europea, per 
un import de 190 milions d’euros amb l’objectiu de fomentar 
l’accés al finançament a llarg termini i la creació d’ocupació, 
especialment entre els joves.

Alessandro Tappi, Director General d’Inversions del FEI i Antoni Vila, President de MicroBank.
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Impacte 
de la 
col·laboració 
de MicroBank 
amb el FEI 
(2008-2018)

Import

1.466 M€

Microcrèdits

130.715

Import mitjà

11.215€

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

Import

460,7M€

Microcrèdits

57.652

Import mitjà

7.992€

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

Import

217,8 M€

Microcrèdits

19.934

Import mitjà

10.926€
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La relació entre 
CaixaBank 
i MicroBank
Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank ha donat su-
port al banc social des que va crear-se l’any 2007 de dues 
maneres:

•  Concedint-li el finançament necessari per al creixement de 
la seva activitat creditícia.

•  Comercialitzant els seus productes a través de les més de 
4.600 oficines de la xarxa comercial de CaixaBank per po-
sar a disposició del client tota la gamma d’opcions amb la 
màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

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

1.151
90

148 410

118
827

66

243

489

187

60 45 175
145

29

4 2

245

174

 
Xarxa d’oficines 
retail de CaixaBank  

 4.608 
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El paper de les entitats 
col·laboradores
Un altre element essencial en els objectius estratègics de  
MicroBank són les 598 entitats que han signat un acord 
de col·laboració amb el banc per promoure l’autoocupació 
mitjançant els microcrèdits, especialment entre els col·lec-
tius amb més dificultats d’accés al crèdit i que necessiten un 
acompanyament. Aquestes entitats actuen com a enllaç entre 
els clients potencials i MicroBank.

 
Tipologia 
de les entitats que 
col·laboren amb MicroBank

302 

ajuntaments

76 

administracions públiques (no ajuntaments)

150 

organitzacions no lucratives

37 

universitats i escoles de negocis

33 

cambres de comerç

598 

entitats

El 2019 s’incorporarà una nova tipologia d’entitats col·labora-
dores que contribuiran a facilitar l’accés al finançament a les 
empreses de l’economia social gràcies a la posada en marxa 
del programa EaSI.
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Serveis aportats 
per les entitats 
col·laboradores

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

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

Universalització
Contribueixen a ampliar la xarxa de distribució dels 
productes i serveis de MicroBank, sobretot entre els 
col·lectius amb més dificultats d’accés al finançament.
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3. Productes i serveis 
adaptats a les necessitats 
del client
L’adequació dels productes financers a les necessitats reals 
dels clients és un dels objectius prioritaris de MicroBank. La 
xarxa comercial de CaixaBank i les entitats col·laboradores 
traslladen a MicroBank les necessitats que han percebut en 
els clients. 

El procés de llançament d’un nou producte implica, per 
una banda, el seu desenvolupament per part de l’equip de  
MicroBank i, per una altra, la seva aprovació per part del Co-

mitè de Producte de CaixaBank, que analitza les caracterís-
tiques i els riscos relacionats, així com la seva adequació al 
públic al qual s’adreça. 

El 2018 es van llançar dos nous productes, el Préstec EaSI 
Empresa Social i el Préstec per a estudis de postgrau, oferts 
gràcies a l’acord amb la Fundació Bancària ”la Caixa”. A més, 
va iniciar-se la fase de desenvolupament d’altres dos nous pro-
ductes.
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L’adequació dels productes 
financers a les necessitats reals 
dels clients és un dels objectius 
prioritaris de MicroBank. 

Microcrèdits
Préstecs de fins a 25.000 euros, sense garantia real i 
adreçats a persones que, per les seves condicions econò-
miques i socials, poden tenir dificultats d’accés al finan-
çament bancari tradicional. La seva finalitat és fomentar 
l’activitat productiva, la creació d’ocupació i el desenvo-
lupament personal i familiar.

Microcrèdit Negocis

Adreçat a:

Emprenedors i microempreses amb menys de 10 treballadors 
i amb una facturació anual inferior a dos milions d’euros que 
necessiten finançament per iniciar, consolidar o ampliar el ne-
goci o per atendre necessitats de capital circulant.

Característiques principals: 

• És un préstec amb garantia personal a tipus fix. 

•  Es concedeix sobre la base de la confiança en el sol·licitant 
i en el projecte empresarial, i sense garantia real. 

•  Període màxim de devolució: 6 anys, amb una carència op-
cional de 6 mesos.

Principal oferta 
de finançament

Microcrèdits Altres finances amb impacte social

Familiars Negocis
Emprenedoria

i innovació
Economia 

social
Educació Salut

4 4
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Aquest finançament esdevé possible gràcies a la garantia que 
ha estat proveïda pel programa europeu de Competitivitat 
de les Empreses i les Pimes (COSME) i el Fons Europeu per a 
Inversions Estratègiques (FEIE) i establerta en el marc del Pla 
d’Inversions per a Europa. Els objectius del FEIE són ajudar al  
finançament de suport, executar inversions productives a la Unió 
Europea i assegurar un increment en l’accés al finançament.

Total de microcrèdits Negocis

Nombre d’operacions

18.040

239,5245
194,5

18.608

21.131

2017 20182016

2017 20182016

2017 20182016

2017 20182016

98.749

149.061

126.258

533,3
648,7614,4

Milions d’euros

18.040

239,5245
194,5

18.608

21.131

2017 20182016

2017 20182016

2017 20182016

2017 20182016

98.749

149.061

126.258

533,3
648,7614,4

 
Microcrèdit 
Negoci el 2018

18.040 

operacions  
per un import total de 

239.529.107€ 

Import mitjà: 

13.278 € 

Impacte esperat:

•  GENERACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
(DIRECTES, INDIRECTES I INDUÏTS)

•  MILLORA DE LA SITUACIÓ LABORAL I 
ECONÒMICA DELS EMPRENEDORS
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Microcrèdit Negocis - Conveni amb entitats
Dins la línia Microcrèdit Negocis s’han desenvolupat produc-
tes específics per cobrir necessitats concretes, entre els quals 
destaca el Microcrèdit Negocis - Conveni amb entitats. 

Adreçat a:

Emprenedors que poden tenir dificultats per accedir al sistema 
creditici tradicional i que, abans de la concessió del microcrè-
dit, disposen de l’assessorament d’alguna de les 598 entitats 
col·laboradores de MicroBank.

Característiques principals: 

•  Sense aportació d’avals, llevat que el sol·licitant sigui per-
sona jurídica, cas en el qual caldrà l’aval dels socis. 

•  Requereix la presentació d’un pla d’empresa i de l’informe 
de viabilitat de l’entitat col·laboradora que ha assessorat 
el client.

•  Sense comissions d’obertura, estudi o per amortització 
anticipada.

• Tipus d’interès fix bonificat.

Programa “Incorpora” d’autoocupació
En el marc de la tipologia Microcrèdit Negocis - Con-
veni amb entitats cal destacar, pel seu impacte social i 
rellevància especial, la col·laboració amb el programa 
“Incorpora” de l’Obra Social ”la Caixa”, que durant 
l’any 2018 va facilitar l’accés a la concessió de crè-
dit per valor de 6,7 milions d’euros, amb prop de 400 
préstecs formalitzats per promoure la inserció laboral 
de persones en risc d’exclusió social mitjançant l’au-
toocupació.
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Microcrèdit Familiar

Adreçat a:

Adreçat a persones amb ingressos limitats per finançar projec-
tes vinculats al desenvolupament personal i familiar, així com 
necessitats derivades de situacions imprevistes. 

Característiques principals: 

• Préstec personal a tipus fix. 

• Es concedeix sense garantia real.

•  Període màxim de devolució: 6 anys, amb una carència de 
fins a 12 mesos.

Durant el 2018, es redueix el perímetre del públic objectiu 
del Microcrèdit Familiar. Fins al juliol d’aquell any s’acceptaven 
operacions de sol·licitants amb una renda anual màxima de 
fins a 18.000 euros per cada titular del préstec (fins a un límit 
total de 36.000 euros en el cas que intervinguessin dos o més 
titulars). Des d’aquella data es va disminuir a un màxim de 
17.200 euros/any* el nivell d’ingressos conjunts de tots els 
sol·licitants. 

D’aquesta manera, el banc pretén mantenir el focus de la seva 
activitat en els col·lectius que, fins i tot en aquest nou entorn 
de recuperació econòmica, poden trobar dificultats d’accés al 
crèdit, assumint l’impacte que decisions d’aquest tipus tenen 
en el creixement, el perfil de risc de la cartera i la generació 
de resultats.

*Nota: per determinar el nivell de renda s’han tingut en compte el llindar de pobresa de 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per a una família amb dos fills i l’Indicador Públic de 

Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Total de microcrèdits familiars

18.040

239,5245
194,5

18.608

21.131

2017 20182016

2017 20182016

2017 20182016

2017 20182016

98.749

149.061

126.258

533,3
648,7614,4

 
Microcrèdit 
Familiar el 2018

98.749 

operacions  
per un import total de 

533,3 M€

Import mitjà: 

5.400 € 

Impacte esperat:

•  INCLUSIÓ FINANCERA/CREDITÍCIA 

•  REDUCCIÓ DE L’IMPACTE DE SITUACIONS 
IMPREVISTES 

• PEDAGOGIA FINANCERA

18.040

239,5245
194,5

18.608

21.131

2017 20182016

2017 20182016

2017 20182016

2017 20182016

98.749

149.061

126.258

533,3
648,7614,4

Milions d’eurosNombre d’operacions
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Microcrèdit Confiança
Dins la línia Microcrèdit Familiar s’han desenvolupat productes 
específics per cobrir necessitats concretes, entre els quals des-
taca el Microcrèdit Confiança.

Adreçat a:

Persones en situació d’exclusió social que participen en el Pro-
jecte Confiança.

Característiques principals: 

• Import màxim: 2.000 euros.

• Període màxim de devolució: 2 anys.

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

En l’exercici 2018 es van concedir gairebé 200 préstecs 
per un import conjunt d’uns 447.000 euros, adreçats 
a persones en situació de vulnerabilitat extrema que 
prèviament havien rebut suport per mitjà de dinàmi-
ques de grup destinades a fomentar l’autoestima i la 
dignitat dels seus membres.
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Altres finances amb 
impacte social
Productes i serveis que contribueixen a generar un im-
pacte social positiu i mesurable en la societat, adreçats 
a sectors relacionats amb l’emprenedoria i la innovació, 
l’economia social, l’educació i la salut. La seva finalitat 
és contribuir a maximitzar l’impacte social en aquests 
sectors.

Dins d’aquesta línia s’han desenvolupat productes específics 
per cobrir necessitats concretes en diversos àmbits. 

INNOVACIÓ

Préstec Innovació

Adreçat a:

Emprenedors i microempreses.

Característiques principals: 

•  Import: fins a 50.000 euros.

•  Finalitat: inici o ampliació de projectes empresarials de ca-
ràcter innovador.

•  Període màxim de devolució: 7 anys, amb carència de 
24 mesos. 

•  Requereix la presentació d’un pla d’empresa i de l’informe 
de viabilitat del projecte empresarial emès per una entitat 
col·laboradora.

 
Préstec 
Innovació el 2018

117 

operacions  
per un import total de 

4.973.770 € 

Import mitjà: 

42.511€ 
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ECONOMIA SOCIAL

Préstec EaSI Empresa Social

Adreçat a:

Entitats i empreses socials l’objectiu de les quals és generar 
un impacte social positiu i mesurable per mitjà d’una activitat 
empresarial econòmica i mediambientalment sostenible.

Característiques principals: 

•  Import: fins a 150.000 euros amb caràcter general, encara 
que poden arribar a finançar-se operacions per un valor 
màxim de 500.000 euros.

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

•  Període màxim de devolució: fins a 10 anys, amb carència 
opcional de capital de fins a 12 mesos.

 
Préstec EaSI Empresa 
social el 2018*
*El producte es va llançar el mes d’octubre.

10 

operacions  
per un import total d’ 

1.092.243 € 

Import mitjà: 

109.224 € 
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EDUCACIÓ

Préstec Màster Erasmus +

Adreçat a:

Estudiants residents a Espanya que volen cursar un màster 
en un altre país de la Unió Europea o associat, i a estudiants 
residents en un altre país de la Unió Europea o associat que 
vulguin cursar un màster a Espanya.

Característiques principals: 

•  Import: fins a 12.000 euros per a programes de màster de 
durada inferior a un any i 18.000 euros per a programes de 
màster de més d’un any de durada.

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

•  Període de devolució: 6 anys en el cas dels programes de 
màster de més d’un any, amb possibilitat de sol·licitar en 
qualsevol moment un període de carència total addicional 
d’un any. No es comença a pagar fins a un any després  
d’acabar els estudis.

 
Préstec Màster 
Erasmus + el 2018

65 

operacions  
per un import total de 

778.886 € 

Import mitjà: 

11.983 € 
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EDUCACIÓ

Préstecs per a estudis  
de postgrau a universitats  
europees - Fundació Bancària 
”la Caixa”

Adreçat a:

Candidats al Programa de Beques de “la Caixa” que no hagin 
pogut accedir a una d’aquestes beques.

Característiques principals: 

•  Import: fins a 150.000 euros.

•  Finalitat: matrícula dels estudis i despeses de manutenció 
corresponents.

•  Període de devolució: fins a 10 anys. 

•  La Fundació Bancària ”la Caixa” bonificarà a l’estudiant els 
interessos del préstec rebut durant el període de carència, 
que va des de la formalització de l’operació fins a un any 
després que finalitzin els estudis finançats i amb un màxim 
de 42 mensualitats. 

Un primer grup de 10 alumnes s’ha beneficiat d’aquest acord 
i s’espera que progressivament vagi augmentant el nombre 
d’estudiants beneficiats.

SALUT

Préstecs Salut Jove

Adreçat a:

Adolescents que necessiten assistència temporal en centres 
educatius especialitzats (centres d’educació especial, escoles 
terapèutiques i educatives).

Característiques principals: 

•  Import: fins a 25.000 euros.

•  Finalitat: despeses derivades del tractament.

• Període de devolució: fins a 6 anys.

Comptes
Com a part del compromís per a la inclusió financera,  
MicroBank posa a disposició dels seus clients els següents 
comptes adaptats a les seves necessitats.

Compte Bàsic MicroBank
 D  Destinat a persones amb ingressos inferiors al salari mínim 
interprofessional. 

 D Sense comissions i amb serveis bàsics gratuïts.

Llibreta MicroBank
 D  Adreçada a titulars de microcrèdits que no compleixen els 
requisits per a tenir una llibreta bàsica, a entitats sense 
ànim de lucre i a persones que vulguin obrir un dipòsit a 
MicroBank.

Compte Verd
 D  Compte compromès amb el medi ambient que ofereix 
avantatges financers.

 D  Si es compleixen els requisits, permet al client col·laborar 
en el programa de reforestació de WWF (Fons Mundial per 
la Naturalesa) i amb altres entitats d’àmbit mediambiental 
mitjançant diversos convenis. 

 
Impacte dels comptes

276 comptes verds de MicroBank  
que col·laboren amb el WWF en la conservació del 
medi ambient i el desenvolupament sostenible

10.000 €  destinats  
al programa de reforestació del WWF
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Serveis

Targeta Visa Electron MicroBank
 D  Targeta de dèbit adreçada a clients de MicroBank.

 D  Amb disponibilitat d’efectiu en la xarxa de caixers de  
CaixaBank.

 D  Amb possibilitat de pagament contra el compte o llibreta 
del client. 

CaixaBankNow
 D  Servei de banca electrònica en línia de CaixaBank disponi-
ble les 24 hores del dia durant tot l’any.

 D  Permet fer operacions bancàries a clients de productes  
MicroBank.

 D  Accessible des de qualsevol canal.

 D  Disposa del sistema antifrau CaixaProtect® per evitar pro-
blemes no desitjats i fer les compres de manera més se-
gura. 

Productes d’inversió
MicroBank aposta per les inversions responsables des dels 
punts de vista social i ecològic, i per això promou la comer-
cialització, per part de CaixaBank, de dos fons d’inversió so-
cialment responsables: MicroBank Fons Ètic i MicroBank Fons 
Ecològic.

MicroBank Fons Ètic
 D  Fons mixt, ètic i solidari que integra la recerca de rendibili-
tat amb criteris vinculats a la responsabilitat social.

 D  Es caracteritza per combinar els criteris financers tradicio-
nals d’inversió amb criteris socialment responsables.

 D  Té un component solidari, ja que MicroBank Fons Ètic FI 
cedeix el 25% de la comissió de gestió a organitzacions 
no lucratives, mentre que la Fundació “la Caixa” aporta 
una quantitat equivalent per a un projecte de cooperació 
internacional.

63,8 M€ 

de volum

MicroBank Fons Ecològic
 D  Fons de renda variable internacional que inverteix en una 
selecció dels fons ecològicament responsables de sectors 
com les energies renovables, l’alimentació ecològica, el re-
ciclatge o el tractament d’aigües, entre altres. 

 D  Es tracta del primer fons espanyol que va integrar la recerca 
de rendibilitat i el respecte pel medi ambient.

 D  Està gestionat per CaixaBank Asset Management, la ges-
tora de fons de CaixaBank i tercera gestora de fons a Es-
panya, que disposa d’un gran equip de professionals dedi-
cats, a més, a buscar les millors opcions de rendibilitat en 
cada moment.

13,7 M€ 

de volum
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Mont de Pietat
Per encàrrec de CaixaBank, MicroBank exerceix des del 2010 
la gerència del Mont de Pietat de ”la Caixa” amb l’objectiu 
d’incrementar l’impacte de la seva activitat i potenciar la qua-
litat del servei ofert als clients.

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

Les joies es podran recuperar en qualsevol moment o, una ve-
gada arribat el venciment (un any), després de la cancel·lació 
del préstec. També es poden sol·licitar renovacions successives 
d’any en any. Gairebé el 94% de les garanties es recuperen, o 
es renova el préstec.

Les garanties que no es recuperen o renoven es posen en 
subhasta, prèvia comunicació al client. És important esmentar 
que l’activitat de subhastes del Mont de Pietat no té ànim de 
lucre. El sobrant de la subhasta es retorna al client una vegada 
liquidat el préstec. Durant el 2018 es van celebrar un total de 
19 subhastes en línia. 

Posada en marxa de nous serveis
Amb la finalitat de millorar l’aportació de valor als clients del 
Mont de Pietat, durant el 2018 es van posar en marxa nous 
serveis, taxació, custòdia i venda de joies, que han permès 
aprofitar millor la capacitat ja existent dels quatre centres i 
han contribuït a diversificar l’oferta i, al seu torn, la sostenibi-
litat de l’activitat.

 
El Mont de Pietat 
el 2018

16.613 

préstecs concedits

36.514 

préstecs en vigor

1.040 € 

import mitjà dels préstecs

2.304 

nous clients

Impacte esperat:

•  INCLUSIÓ FINANCERA 

•  COBERTURA D’UNA NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT PUNTUAL O RECURRENT
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Clients 
A la fi de l’any 2018, MicroBank tenia un total de 383.049 clients.

Servei d’atenció al client
MicroBank assumeix el compromís de facilitar als seus clients 
informació precisa, veraç i comprensible de les seves opera-
cions, comissions i procediments per canalitzar reclamacions i 
resoldre incidències. 

L’entitat està adherida al Reglament per a la Defensa del 
Client de CaixaBank.

RECLAMACIONS REBUDES A TRAVÉS 
DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT 
I EL BANC D’ESPANYA EL 2018

41 reclamacions rebudes

- 19 RESOLTES A FAVOR DEL CLIENT

- 16 RESOLTES A FAVOR DE L’ENTITAT

- 5 INADMESES

- 1 PENDENT DE RESOLUCIÓ

Satisfacció del client
L’excel·lència constitueix un dels valors fonamentals de 
MicroBank. Per aquest motiu, la satisfacció dels clients 
se situa en el centre de l’actuació professional. 

MicroBank fa enquestes de satisfacció semestrals tant 
a famílies com a emprenedors. 

Perfil de clients de MicroBanK

0,14%

68,91%

30,95%

Famílies

Emprenedors
i microempreses

Empreses socials*

0,14%

68,91%

30,95%

Famílies

Emprenedors
i microempreses

Empreses socials*

*Els productes de MicroBank adreçats a empreses 
socials es van introduir l’octubre del 2018.

Tipologia de clients de MicroBank
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Perfil de clients de MicroBanK

 
SATISFACCIÓ 
DEL CLIENT
Famílies

CLIENTS SATISFETS 
O MOLT SATISFETS 
AMB ELS SERVEIS 
DE MICROBANK

94,6% 
VALORACIÓ MITJANA

9,01
ASPECTES 
MÉS VALORATS 
DEL SERVEI

1R  TRACTE I ATENCIÓ 
DEL PERSONAL

2N  FACILITAT DELS 
TRÀMITS

SATISFACCIÓ 
DEL CLIENT
Emprenedor

CLIENTS SATISFETS 
O MOLT SATISFETS 
AMB ELS SERVEIS 
DE MICROBANK

92,2% 
VALORACIÓ MITJANA

8,78
ASPECTES 
MÉS VALORATS 
DEL SERVEI

1R  TRACTE I ATENCIÓ 
DEL PERSONAL

2N  TEMPS DE GESTIÓ

 
Perfil de 
l’emprenedor
EDAT MITJANA DEL 
SOL·LICITANT 

41anys

GÈNERE 

63%  
homes

37%  
dones

ESTUDIS

72% 
sense estudis superiors

SECTOR ECONÒMIC 

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

Perfil de les 
famílies

EDAT MITJANA  DEL 
SOL·LICITANT 

46anys

GÈNERE 

50% 
homes

50% 
dones

ORIGEN 

70%  
nacionalitat espanyola

ESTUDIS

88% 
sense estudis superiors

DESTÍ DEL MICROCRÈDIT 

53% adreçats 
a necessitats familiars, 
salut, educació, cultura 
i transport necessari

42%destinats 
a les despeses 
bàsiques de la llar*
*Inclou pagaments de factures diverses, 
reformes o reparacions i compra de 
mobiliari o electrodomèstics.
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4. MicroBank, claus estratègiques  

Nous reptes de futur 
previstos al Pla 
Estratègic 2019-2021

Pla Estratègic 2015-2018

L’estratègia per al període 2015-2018 s’assentava sobre el 
propòsit de mantenir MicroBank en un rol complementari 
al dels bancs tradicionals, així com el de donar la millor res-
posta possible al mandat del seu Consell d’Administració i 

del seu soci, CaixaBank, d’ocupar una posició de referència 
en l’àmbit de les microfinances. En el marc del pla estratè-
gic per a aquell període es van plantejar sis objectius per 
impulsar el creixement i la sostenibilitat de l’entitat. 

El 2018 es va fer balanç dels èxits obtinguts durant la vi-
gència del pla anterior i també dels reptes per al futur.

Durant els darrers anys, MicroBank ha obtingut els millors re-
sultats de la seva història. S’obre ara un nou període en què, 
aprofitant aquesta conjuntura favorable, l’estratègia del banc 
se centra a potenciar el seu perfil social i a continuar diferen-
ciant la seva activitat de la de la resta dels bancs.
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2015-2018

 

Línies 
estratègiques

Èxits Reptes

1
Proposta de valor 
diferenciada 

 D  Desenvolupament de nous productes 
com el Préstec EaSI o el Préstec estudis 

 D  Ajustament de les condicions 
aplicades per diferenciar-se d’altres 
productes

 D  Desenvolupar nous productes 
i serveis capaços de generar 
un impacte social positiu

2
Foment de la funció social 

 D  Potenciació de la línia de 
microcrèdits a través d’entitats 
col·laboradores +179% el 2018 
en comparació amb el 2015

 D  Posada en marxa de 258 tallers 
d’educació financera

 D  Continuar aportant valor entre 
els col·lectius que, encara avui, 
poden continuar trobant més 
dificultats d’accés al crèdit

3
Comunicació del 
“banc social” 

 D  Publicació d’estudis d’impacte 
anuals des del 2014

 D  Comunicació a través de 
testimonials reals

 D  Mesurar i posar en valor l’impacte 
social de l’activitat que es duu a terme

4
Gestió proactiva del risc 

 D  Implantació d’eines anticipatòries 

 D  Millora del seguiment del nivell de risc

 D  Millorar la qualitat de gestió del 
negoci en funció de la informació 
sobre riscos operacionals

5
Desenvolupament 
i innovació

 D  Estudi Benchmark per detectar les 
pràctiques més innovadores del sector 

 D  Estimació del SROI (retorn social 
de la inversió)

 D  Desenvolupament de nous 
productes i serveis. Digitalització

6
Estàndards de control 
intern elevats 

 D  Adopció de les millors 
pràctiques en control

 D  Formació i sensibilització de l’equip

 D  Enfortir la capacitat organitzativa i 
de gestió i adaptar-la a les exigències 
de compliment normatiu
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Pla Estratègic 2019-2021
El nou Pla Estratègic 2019-2021 té com a objectiu contribuir 
al progrés i al benestar de la societat, facilitant finançament 
als col·lectius i projectes on es generi un impacte social fa-
vorable. A l’igual de l’anterior, el pla s’estructura en sis línies 
estratègiques.

Dins dels projectes que es duran a terme amb el nou pla es-
tratègic, cal destacar el desenvolupament d’un sistema de 
mesurament de l’impacte social basat en la teoria del canvi 
que permetrà desenvolupar i assolir els objectius proposats.
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2019-2021

Línies 
estratègiques

 D  Transició del lideratge  
en Microcrèdits 
al lideratge en Banca  
amb Impacte Social

1
Desenvolupament i validació de 
la proposta de valor ampliada

2
Reposicionament del banc 
davant dels grups d’interès

 D  Enfortiment  
de la nostra capacitat 
organitzativa i de gestió

3
Integració/coordinació 
organitzativa amb CaixaBank

4
Millora de la qualitat i l’accés 
a la informació de gestió

5
Adequació de les funcions de 
riscos als nous requeriments

 D  Manteniment  
del focus en l’activitat  
tradicional

6
Optimització de l’activitat en Microfinances
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5. Govern corporatiu

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

MicroBank està regit, administrat i representat pel seu Consell 
d’Administració, d’acord amb les directrius emanades del seu 
accionista únic, CaixaBank. El Consell aprova el pla estratègic 
del banc, que se sotmet a la consideració de l’accionista, i fa el 
seguiment exhaustiu de la seva activitat, controlant l’evolució 
patrimonial i financera, els resultats i els riscos inherents a la 
seva operativa.

Per a MicroBank, el bon govern i la transparència són essen-
cials a l’hora de salvaguardar els interessos i de comptar amb 
la confiança de tots els grups d’interès. De manera coherent 
amb el Pla Estratègic 2015-2018 de CaixaBank, MicroBank 
manté entre les seves prioritats l’objectiu d’arribar a ser una 
referència en bon govern corporatiu.

En aquest sentit, MicroBank disposa del Comitè d’Auditoria i 
Riscos i del Comitè de Nomenaments i Retribucions, que de-
penen del Consell d’Administració.
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President

Antonio Vila Bertrán
Executiu
22/10/2014*

Consellers

Raphaël Alomar
Independent
09/11/2011**

Christian Eugène de Noose
Independent
19/04/2012***

Juan Carlos Gallego González
Dominical
28/06/2018

Richard Fowler Pelly
Independent
30/03/2015

Carles Alfred Gasòliba Böhm
Independent
30/03/2015

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

Secretària

Montserrat Pérez Simeón
21/06/2018

Consell d’Administració

* El nomenament d’Antoni Vila Bertrán com a president del Consell d’Administració es fa amb efectes l’1/11/2014.
**  Renovació de càrrec 18/01/2018.

*** Renovació de càrrec 5/04/2018.

President

Carles Alfred Gasòliba Böhm
Independent 01/07/2017*

Vocals

Christian Eugène de Noose 
Independent 31/03/2016**

Richard Fowler Pelly 
Independent 15/12/2017

President

Richard Fowler Pelly
Independent 31/03/2016*

Vocals

Raphaël Alomar 
Independent 31/03/2016**

Carles Alfred Gasòliba Böhm
Independent 31/03/2016**

Comitè d’Auditoria i Riscos Comitè de Nomenaments i Retribucions

   *  Nomenat President del Comitè el 21 de juny de 2018. 
**  Reelegit amb efectes a 5 d’abril de 2018.

 *  Nomenat President del Comitè el 21 de juny de 2018. Reelegit amb efectes a 16 de 
març de 2018.

**  Reelegit amb efectes a 16 de març de 2018.
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Equip de Direcció
L’equip de Direcció està orientat a la consecució dels objectius 
establerts pel Consell d’Administració, amb la finalitat d’asse-
gurar la sostenibilitat de MicroBank a llarg termini.

Equip de Direcció

President

Antoni Vila Bertrán

Director General

Albert López Martínez

Directors d’Àrea

Montserrat Badia Campos

Susana Fons Lete

Francesc Xavier Gómez Naches

Hugo Martínez Pérez

Àngel Soto Martín

Roman Weissmann Bermann

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

El Codi Ètic i Principis d’Actuació de MicroBank i la 
Política d’actuació en matèria d’anticorrupció recu-
llen els valors, principis i normes que cal respectar, 
tant en les relacions professionals internes dins l’en-
titat com en les externes amb els clients, els accionis-
tes, els proveïdors i la comunitat en general, en tots 
els àmbits en els quals és present.

Codi Ètic i Principis 
d’Actuació de MicroBank

 D  Posa de manifest els valors i els principis ètics 
que regeixen l’activitat de tots els empleats, di-
rectius i membres del seu òrgan d’administració. 

 D  Estableix que la política comercial de l’entitat se 
centra en el finançament de projectes dirigits a 
impulsar l’activitat productiva i la creació de fei-
na, així com de projectes destinats a fomentar 
el desenvolupament personal i familiar i a pro-
moure la inclusió financera.

 D  MicroBank és membre de l’Associació per a 
l’Autoregulació de la Comunicació Comer-
cial (Autocontrol), es compromet a elaborar co-
municacions comercias de manera responsable i 
respectar els drets dels consumidors.
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Adhesió al Pacte Mundial  
de les Nacions Unides

 D  MicroBank està adherit al Pacte Mundial de les Nacions 
Unides des de fa nou anys.

 D  Es tracta d’una iniciativa internacional que té el propòsit 
d’aconseguir un compromís voluntari de les entitats en res-
ponsabilitat social mitjançant la implantació de 10 principis 
relatius als drets humans, laborals i mediambientals, i la 
lluita contra la corrupció.

 D  L’entitat inclou una clàusula contractual d’acceptació obli-
gatòria per als seus proveïdors, en la qual declaren que 
coneixen i respecten els 10 principis del Pacte Mundial de 
les Nacions Unides.

Política anticorrupció
 D  Com a signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides, 
MicroBank es compromet a treballar contra la corrupció 
en totes les seves formes, incloent-hi l’extorsió i el suborn 
(principi número 10 del Pacte).

 D  L’entitat va adherir-se durant el 2017 a la política anticor-
rupció de CaixaBank, que indica les actuacions prohibides, 
tant si es duen a terme de manera directa com si es duen a 
terme indirectament per mitjà d’una persona interposada. 

Polítiques corporatives en matèria  
de compliment

 D  Al llarg del 2018, MicroBank es va adscriure a les actua-
litzacions i revisions de les diverses polítiques corporatives 
en matèria de compliment aprovades por CaixaBank, entre 
les quals destaquen la Política de Govern Intern, la Política 
General de Conflictes d’Interessos, la Política de Prevenció 
Penal i la Política de Govern de Producte. 

 D  La supervisió del compliment de les polítiques és responsa-
bilitat de l’àrea de Compliment Normatiu de CaixaBank i a 

nivell de MicroBank l’efectua l’Àrea de Control. Per a això 
es fan actuacions de control recurrents dels procediments 
duts a terme a MicroBank i s’imparteix periòdicament for-
mació obligatòria a tots els empleats sobre el Codi Ètic i les 
diverses polítiques. 

Política mediambiental
 D  Estableix el compromís de MicroBank amb la conservació 
del medi ambient, respectant la legalitat vigent en aquesta 
matèria i adoptant procediments per reduir l’impacte me-
diambiental en les seves activitats. 

 D  Fomenta el finançament de projectes que contribueixin a 
la millora de l’eficiència energètica i a la consecució d’una 
millor sostenibilitat ambiental a llarg termini.

 Compromís amb la responsabilitat 
social corporativa
•  Plasmat durant el 2018 en l’adscripció de MicroBank a la 

Política de Responsabilitat Social Corporativa i a la Po-
lítica de Drets Humans del Grup CaixaBank.

BÚSTIA DE DENÚNCIES 
I CONSULTES

MICROBANK DISPOSA D’UNA BÚSTIA DE 
DENÚNCIES I CONSULTES, ACCESSIBLE PER A TOTS 
ELS EMPLEATS I DIRECTIUS DE L’ENTITAT. FINS AL 
MOMENT NO S’HA REBUT CAP COMUNICACIÓ 
A TRAVÉS DEL CANAL DE DENÚNCIES. 



42

Gestió del risc
D’acord amb els estàndards i les millors pràctiques del Comitè 
de Supervisió Bancària de Basilea, la política de gestió del risc 
de MicroBank es basa en un conjunt d’eines i tècniques de 
quantificació per a l’avaluació, el seguiment i la gestió del risc.

 
Classificació dels riscos 
derivats de l’activitat 
de MicroBank

Riscos relacionats amb l’activitat financera

RISC DE CRÈDIT

RISC DE LIQUIDITAT

RISC DE TIPUS D’INTERÈS

Riscos relacionats amb la continuïtat de l’activitat

RISC OPERACIONAL

RISC DE COMPLIMENT NORMATIU

RISC REPUTACIONAL 
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Ràtios de gestió 

2016 2017 2018

Ràtio de 
morositat 2,69% 3,68% 4,11%

Percentatge 
acumulat 
de fallits 
sobre capital 
concedit 
vençut

4,29% 4,27% 4,78%

Cobertura 
d’actius 
dubtosos 238,40% 185,72% 142,34%

D’acord amb les directrius del Grup CaixaBank, MicroBank té 
un model de control intern estructurat en tres línies de defen-
sa. En aquest sentit, a l’entitat es desenvolupa una funció de 
gestió de riscos, una funció de compliment normatiu i una 
funció d’auditoria interna. Així mateix, disposa d’una Àrea de 
Gestió de Riscos i una Àrea de Control que actuen, respecti-
vament, com a interlocutores de les direccions de Riscos i de 
Compliment Normatiu de CaixaBank. 

En particular, l’Àrea de Gestió de Riscos de MicroBank duu a 
terme un control exhaustiu tant de la qualitat en l’admissió de 
les operacions com de l’evolució de la qualitat del risc dels mi-
crocrèdits concedits i del nivell de morositat posterior. D’aques-
ta manera, la Direcció de MicroBank disposa d’una visió integral 
de la situació de cada client, així com d’informació agregada a 
nivell de les línies de producció i de les unitats de gestió.

Per la seva banda, l’Àrea de Control assegura la coordinació 
entre MicroBank i el seu soci i agent, CaixaBank, en totes les 
actuacions relatives als aspectes normatius que afecten l’en-
titat.

MicroBank concedeix el 100% dels seus microcrèdits sobre la 
base de la garantia personal dels sol·licitants, sense demanar 
ni acceptar cap tipus de garantia real. Atès que l’entitat tracta 
amb clients amb poc o cap historial creditici, les eines tradi-
cionals d’anàlisi del risc han de ser complementades amb un 
altre tipus de tècniques que permetin fer una anàlisi detallada 
de la viabilitat de cada projecte proposat. Aquest enfocament 
permet a MicroBank complir amb el seu objecte social de fo-
mentar la inclusió creditícia.
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6. Impacte social de l’activitat
La mateixa activitat desenvolupada per MicroBank, principal-
ment la concessió de microcrèdits, comporta un impacte posi-
tiu en la societat. Per avaluar-la, des de fa nou anys es fa una 
anàlisi de l’impacte dels microcrèdits.

Addicionalment, amb motiu dels 10 anys de MicroBank, es va 
fer un estudi específic per posar en valor els resultats assolits 
durant aquest període. 

El 2018, KPMG Asesores SL va assessorar MicroBank en els 
càlculs i va ampliar l’abast d’aquest estudi, que per primera 
vegada va incloure l’impacte indirecte d’acord amb la meto-
dologia següent.
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Metodologia 
de mesurament de l’impacte

Recopilació de dades Impacte directe Impacte indirecte

Enquestes 
telefòniques

Beneficiaris 
microcrèdits 
Negocis 

800
enquestes

Microempreses
• Perfil del beneficiari

•  Característiques del 
negoci

• Impacte socioeconòmic

•  Principals sortides 
de caixa

• Càlculs input-output

•  Impacte directe, 
indirecte i induït  
sobre el PIB

•  Impacte directe, 
indirecte i induït  
sobre l’ocupació

Emprenedors

Beneficiaris 
microcrèdits 
Familiars 

800
enquestes

• Perfil del beneficiari

• Impacte socioeconòmic

• Hàbits financers

Les bases i les fonts emprades en els càlculs es descriuen i se 
citen a l’annex III. 

Impacte del microcrèdit 
Negocis
La concessió de microcrèdits dirigits a la creació o l’ampliació 
de projectes de negoci té un impacte directe en la millora de la 
situació laboral i econòmica de les persones i les empreses que 
els sol·liciten i, alhora, contribueix a la creació de llocs de treball. 

Per avaluar l’impacte d’aquests productes financers en la socie-
tat, el 2018 es va fer, per novè any consecutiu, un estudi sobre 
les característiques dels negocis oberts o ampliats, el seu funci-
onament i la seva repercussió en la creació d’ocupació. L’estudi 
va incorporar dues novetats respecte a edicions anteriors:

•  Es va diferenciar entre emprenedors i microempreses per 
obtenir més detall de l’impacte dels productes per tipus 
de client.

•  Es va estimar per primera vegada l’impacte indirecte i in-
duït de l’activitat dels negocis beneficiaris del suport de  
MicroBank.
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Contribució al desenvolupament 
econòmic i a la creació d’ocupació 
El microcrèdit és una eina clau per al foment de l’emprenedo-
ria i per a la creació de microempreses. 

 
Contribució al 
desenvolupament econòmic 
i a la creació d’ocupació

El 2018 es van concedir

18.040
microcrèdits Negocis destinats a:

71% 

emprenedors

29% 

microempreses

El 52% dels microcrèdits concedits 
el 2018 es van destinar a posar en marxa 
nous negocis, davant del 

40% de l’any anterior.

El 2018, el microcrèdit Negocis va representar més del 50% 
de la inversió inicial per al 75% dels emprenedors. En el cas de 
les microempreses, aquest percentatge es va reduir al 52%. 
Aquestes dades fan palesa la importància fonamental que té 
el microcrèdit per a la creació o l’impuls d’aquestes iniciatives.

Quin percentatge representa el microcrèdit 
sobre el total de la inversió/ampliació?

Emprenedors

Microempreses

Més del 50% Menys del 50%

76%

52%

24%

48%

La gran importància del microcrèdit per a aquests negocis es 
reflecteix en el fet que el 46% de les microempreses enques-
tades van afirmar que no podrien haver obert o ampliat el 
negoci sense disposar d’aquest microcrèdit. Un altre 33% van 
afirmar que podrien haver-lo obert, però amb moltes dificul-
tats o amb unes dimensions menors.

Aquest mateix fet es va constatar entre els emprenedors que 
van posar en marxa noves iniciatives o que van ampliar el 
negoci: un 58% van afirmar que no podrien haver obert el 
negoci sense la concessió del microcrèdit, i un 31%, que po-
drien haver-ho fet, però amb moltes dificultats o amb unes 
dimensions menors.
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Creus que sense la concessió del microcrèdit 
podries haver obert/ampliat el negoci?

Sí, però més petit (si és obertura)/Sí, però en 
menor mesura (si és ampliació)

Sí, però més tard

Sí, però amb moltes dificultats

No ho crec

Microempreses

Emprenedors

46%27%21%6%

58%23%11%8%

 

El 52% dels microcrèdits concedits el 2018 es van des-
tinar a posar en marxa nous negocis, davant del 40% 
de l’any anterior. Aquest fet fa palès el gir social del banc, 
i mostra novament el seu rol complementari al de la resta de 
bancs, ja que facilita l’accés al crèdit als col·lectius i projectes 
que troben més dificultats per a finalitats com la posada en 
marxa de nous negocis. 

Les raons que van assenyalar els enquestats per obrir el negoci 
van variar entre emprenedors i microempreses. En el cas de 
les microempreses, prop de la meitat van assenyalar que veien 
una oportunitat clara de negoci, mentre que aquest percen-
tatge va baixar al 29% en el cas dels emprenedors. La segona 
causa per a tots dos va ser la necessitat de guanyar indepen-
dència i convertir-se en el propi cap. En tercer lloc, en el cas 
de les microempreses va assenyalar-se la vocació, mentre que 
entre els emprenedors es va indicar l’obertura de negocis per 
necessitat. 
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“Per al 21% dels 
emprenedors que es trobaven  
a l’atur obrir el seu negoci 
va ser una manera  
de tenir una feina”

Microempreses

Emprenedors

Altres

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

Per seguir amb el negoci familiar o per tradició familiar

Volia guanyar independència i ser el meu propi cap

Per la possibilitat d'augmentar els meus ingressos

Vaig veure una oportunitat clara de negoci

6%
2%

10%
13%

0%
3%

23%
23%

6%
8%

48%
29%

0%
2%

6%
21%

Tenia por de perdre la feina i obrir el meu 
negoci era una manera de tenir feina

Estava a l'atur i obrir el meu negoci era 
una manera de tenir feina

Quina va ser la raó principal que et va dur a obrir un negoci? 
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Respecte dels sectors d’activitat impulsats, els resultats van 
variar per a emprenedors i microempreses, encara que en tots 
dos casos el sector majoritari va ser el de serveis professionals, 
que inclou negocis molt diversos, com centres d’estètica i per-
ruqueries, empreses de repartiment, agències de publicitat o 
despatxos d’advocats. 

Sectors dels negocis amb el suport de MicroBank  

Sector primari (agricultura, ramaderia...)

Hosteleria i restauració

Comerç minorista (venda al detall)

Serveis professionals

Negocis relacionats amb les noves tecnologies
 
Altres

Microempresa

Emprenedors

12% 2%59%11% 15%1%

48% 3% 1%25%22%1%

El microcrèdit també va contribuir a l’enfortiment de les em-
preses, tal com van constatar el 40% dels emprenedors i el 
55% de les microempreses. Només per a un 1% dels enques-
tats el seu negoci va debilitar-se com a conseqüència de la 
concessió del microcrèdit.

“El 44% dels enquestats van 
assenyalar que el microcrèdit 
havia contribuït a l’enfortiment 
del seu negoci”

Pel que fa a la marxa dels negocis, el 76% dels emprenedors 
i el 79% de les microempreses que van rebre un microcrèdit 
van funcionar bé o molt bé. Només l’1,7% van considerar que 
el negoci funcionava malament. Un altre fet que va reflectir el 
funcionament dels negocis va ser que el 92% d’aquests nego-
cis van generar prou ingressos per retornar la quota del préstec 
des del començament. En aquest aspecte va influir el termini 
de devolució del préstec, un fet evidenciat per l’adaptació de 
les quotes a la capacitat de reemborsament dels clients. La 
causa principal assenyalada pel 6% dels negocis que van tenir 
dificultats per retornar el préstec va ser unes vendes o una 
demanda insuficient, seguida de l’aparició d’imprevistos. 

Els enquestats també es van mostrar optimistes respecte al fu-
tur, ja que més del 70% van opinar que el seu negoci creixeria 
durant els propers anys.
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El microcrèdit afavoreix l’ocupació
Encara que la contribució principal del microcrèdit al mercat 
laboral es produeix a través de l’autoocupació, el 45% de les 
microempreses enquestades van poder contractar més treba-
lladors en els 12 mesos posteriors a la concessió del micro-
crèdit. 

Les empreses creades o ampliades que van disposar d’un mi-
crocrèdit van generar una mitjana d’1,43* llocs de treball de 
manera directa. Tenint en compte que es van concedir 18.040 
microcrèdits a emprenedors i microempreses durant el 2018, 
es pot dir que els microcrèdits van contribuir a la creació de 
25.820 llocs de treball de manera directa en aquest període.

Així mateix, de mitjana, cada empresa tenia 2,96 empleats, 
inclòs el beneficiari enquestat mateix, la qual cosa vol dir que 
més de 50.000 persones van treballar en els negocis impulsats 
pel microcrèdit. D’aquestes persones, el 31% eren dones, i el 
26%, empleats menors de 35 anys. 

Respecte de la qualitat del lloc de treball, cal destacar que 
el 45% dels empleats eren treballadors fixos assalariats, així 
com que el 47% dels enquestats van millorar la seva situació 
laboral després de sol·licitar el préstec.

 
El microcrèdit afavoreix 
l’ocupació

El 45%
de les microempreses enquestades van poder 
contractar més treballadors en els 12 mesos 
posteriors a la concessió del microcrèdit

Les empreses que van disposar d’un microcrèdit 
van generar una mitjana d’

1,43*
llocs de treball de manera directa

Els microcrèdits van contribuir 
a la creació de 

25.820
llocs de treball de manera directa 

Cada empresa que va rebre un 
microcrèdit tenia una mitjana de

2,96 

empleats

* La ràtio exacta va ser d’1,4313 i es va calcular a partir de les dades obtingudes a les enquestes 

a beneficiaris.
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Impacte sobre la situació econòmica 
i la renda familiar 
dels emprenedors
Les dades de l’informe mostren que els ingressos mensuals 
de les llars dels emprenedors no van superar els 2.000 eu-
ros en el 57% dels casos. A més, en el 75%, almenys una 
persona depenia d’aquests ingressos, dada que fa palesa la 
gran responsabilitat que en molts casos assumeix la persona 
emprenedora.

El 17% dels beneficiaris estaven aturats quan van sol·licitar el 
microcrèdit. En el cas dels emprenedors, el percentatge va pujar 
al 21%, dels quals més de la meitat no rebien cap prestació. 

 
Impacte sobre 
la situació econòmica 
i la renda familiar dels  
emprenedors

La concessió de microcrèdit va influir positivament 
en la capacitat d’estalvi del beneficiari

El 73% dels beneficiaris es van sentir més 
capaços i preparats per a fer front al futur

¿Quina era la teva situació laboral abans  
de la concessió del microcrèdit?

No havia treballat mai a Espanya

Estava a l’atur amb prestació

Estava a l’atur sense prestació

Treballava com a assalariat

Treballava com a autònom

Treballava de manera irregular

No constesta

30,6%

49,1%

1,1% 1,1%
7,3%

10,0%

0,8%

 

Els resultats de les enquestes posen de manifest que el fet 
d’accedir a un microcrèdit permet millorar la qualitat de vida. 
En un 53% dels casos, els beneficiaris van incrementar els in-
gressos disponibles, un 52% van millorar la seva qualitat de 
vida gràcies al microcrèdit i un 73% es van sentir més capaços 
i preparats per a fer front al futur.

El 55% dels clients van afirmar que no arribaven a final de mes 
o que hi arribaven amb dificultats. Això no obstant, el 53% dels 
enquestats van assenyalar que la concessió de microcrèdit havia 
influït positivament en la seva capacitat d’estalvi. Les raons van 
ser diverses i incloïen l’augment dels ingressos del negoci i més 
consciència per part dels clients respecte de la necessitat d’es-
talviar per atendre pagaments imprevistos.
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Impacte indirecte del microcrèdit
A més de l’impacte directe que s’ha tractat abans, els nego-
cis impulsats pels microcrèdits de MicroBank, per mitjà de 
les activitats auxiliars que resulten necessàries per al seu fun-
cionament (principalment, compres a proveïdors i pagament 
d’impostos), generen fluxos que produeixen en l’economia un 
efecte multiplicador i indueixen repercussions econòmiques 
en molts altres sectors.

A nivell metodològic, la contribució indirecta a l’ocupació 
es va estimar fent servir l’anàlisi input-output*, en el qual, 
a partir dels inputs (despeses en proveïdors de béns i serveis, 
despeses fetes pels empleats mateixos dels negocis i impostos 
principals), és possible obtenir el nombre de feines indirectes 
i induïdes vinculades a les activitats desenvolupades pels di-
versos negocis. 

L’ocupació indirecta i induïda dels negocis que van rebre fi-
nançament de MicroBank el 2018 es va estimar en 13.017 
llocs de treball, per la qual cosa, en total, 66.357 llocs de tre-
ball a Espanya van estar vinculades a l’activitat dels negocis 
finançats per MicroBank. 

Els enquestats van assenyalar que, de mitjana, el microcrè-
dit va correspondre al 59% de la inversió inicial, per la qual 
cosa es pot considerar que 39.151 llocs de treball van estar 
directament vinculats a l’activitat de concessió de micro-
crèdits de MicroBank.

 
Impacte indirecte 
del microcrèdit

L’ocupació indirecta i induïda dels negocis 
que van rebre finançament es va estimar en  

13.017
llocs de treball

66.357
llocs de treball a Espanya van estar vinculats a 
l’activitat dels negocis finançats per MicroBank 

Els negocis beneficiaris del suport de 
MicroBank van contribuir al PIB amb

1.718 M€ 

*Més informació sobre la metodologia a l’annex III.
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Emprenedors

Microempreses

Total

Ocupació pròpia Ocupació indirecta Ocupació induïda Total

28.062
25.277

53.340

3.677
6.452

10.128

1.116 1.773 2.889

32.855
33.502

66.357

Ocupació vinculada als negocis finançats per MicroBank (milions d’euros)
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Distribució de l’ocupació per sectors

Sector primari

Hostaleria 
i restauració

Comerç al detall

1%
14%

20%

55%

6%
4%

Serveis professionals

Negocis relacionats 
amb les noves tecnologies 

Altres

La metodologia també permet calcular la creació d’ocupació 
per sectors. Com es pot observar en el gràfic següent, la major 
part de l’ocupació vinculada a l’activitat dels negocis finançats 
correspon al sector de serveis professionals, seguits dels sec-
tors del comerç i d’hostaleria i restauració.

Així mateix, mitjançant la metodologia aplicada, també es va 
poder conèixer l’impacte d’aquests negocis sobre el PIB (pro-
ducte interior brut) d’Espanya. Així, el 2018, els negocis be-
neficiaris del suport de MicroBank van contribuir amb 1.718 
milions d’euros al PIB, 847 milions de manera directa i 871 
milions de manera indirecta i induïda. 

Per tant, si es considera que el 59% d’aquest impacte està 
directament vinculat a la concessió del microcrèdit, l’activitat 
de MicroBank va suposar una aportació al PIB de 1.014 
milions d’euros. 

Impacte sobre el PIB dels negocis amb el suport de MicroBank (milions d’euros)

Emprenedors

Impacte directe Impacte indirecte Impacte induït Total

309

538

847

141
236

377

187
307

494
637

1.081

1.718

Microempreses Total
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Impacte del microcrèdit 
Familiar
Malgrat la millora progressiva de la conjuntura econòmica ge-
neral que afavoreix àmplies capes de la població, una part de 
les famílies espanyoles no pot beneficiar-se d’aquesta millora i 
no disposa de recursos suficients per atendre despeses impre-
vistes o tirar endavant projectes puntuals.

El microcrèdit Familiar juga un paper significatiu en la igualtat 
d’oportunitats, ja que facilita el finançament a persones amb 
recursos limitats que han d’atendre necessitats puntuals. A 
més, promou la inclusió financera d’aquestes persones.

Les principals finalitats per a les quals va fer-se servir el micro-
crèdit familiar el 2018 van ser el pagament de factures o deu-
tes, les reformes o reparacions a la llar i l’adquisició de mitjans 
de transport, en línia amb els resultats de l’any anterior. Això 
no obstant, van augmentar els microcrèdits destinats a temes 
de salut i compra de mobiliari.

98.749
famílies van formalitzar 
un microcrèdit Familiar
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Finalitat a la qual has dedicat el microcrèdit 
concedit

Adquisició i reparació de mitjans de transport

Pagament de diferents factures, impostos i deutes

Reformes o reparacions de la llar

Salut (despeses dentals, ulleres, audiòfons)

Compra de mobiliari o electrodomèstics

Altres

Despeses familiars (bodes, naixements, viatges...)

Necessitats de tresoreria (ajudes familiars)

Educació

23%

18%

16%

10%

8%

5%

10%

5%
5%

La major part dels enquestats es van mostrar satisfets amb el 
microcrèdit. El 96% van poder satisfer les necessitats i el 87% 
van considerar la quantitat concedida suficient. Així mateix, 
la concessió del microcrèdit va tenir un impacte positiu en la 
vida dels receptors, ja que per al 50% va contribuir a millorar 
la qualitat de vida i al 68% els va ajudar a prendre decisions 
amb més confiança.

Gràcies al microcrèdit, diries que ara prens 
decisions financeres amb més confiança?

Sí

No ha influït

Ns/Nc

26,1%

68,4%

5,5%

En general, es va detectar entre els enquestats una bona dis-
posició per sol·licitar de nou un altre microcrèdit en cas que 
calgués, així com una bona facilitat per tornar les quotes en 
cas de tornar-lo a demanar. 

El 58% dels clients van afirmar que no arribaven a final de 
mes o que hi arribaven i el 40% van assegurar que els seus 
ingressos no els permetien atendre una despesa imprevis-
ta de 600 euros aproximadament en una setmana. El 28% 
d’aquests darrers manllevarien de familiars i amics per atendre 
la despesa.

Pel que fa als hàbits financers, el 80% dels clients tenien el cos-
tum de dur un registre dels ingressos i les despeses. Així mateix, 
el 50% dels enquestats també van assenyalar que la necessitat 
de recórrer al microcrèdit els va motivar a estalviar per a possi-
bles imprevistos, encara que només el 18% de les famílies seria 
capaç d’estalviar més de 250 euros al mes. 



   INFORME ANUAL MICROBANK 2018 

57

Capacitat per arribar a final de mes

Folgadament

Amb dificultats

No arribo

Ns/Nc

37,1%

53,6%

4,3%
5,0%

Capacitat per atendre pel seu compte 
una despesa imprevista

Sí

No

Ns/Nc

40,3%

54,8%

5,0%

 
Impacte del microcrèdit 
Familiar

El 96% de les persones que van rebre un 
microcrèdit van poder satisfer les seves necessitats

Per al 50%, va contribuir a 
augmentar la qualitat de vida

Al 68% els va ajudar a prendre 
decisions amb més confiança
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7. Informació  
econòmico-financera 

Un banc social 
sostenible
Durant aquest exercici 2018 la situació financera de MicroBank  
ha evolucionat de manera satisfactòria. El benefici després 
d’impostos ha estat de 31 milions d’euros (davant dels 42 
milions d’euros de 2017), però s’ha de tenir en compte que 
l’adaptació del banc a la nova circular 04/2017 del Banc d’Es-
panya (IFRS9) va generar un alliberament de provisions per in-
solvències que va comportar un impacte de 17 milions d’euros 
registrat directament com a increment de reserves.

Es tanca l’any amb un saldo viu de cartera de 1.558 milions 
d’euros, un 6% més que el 2017, i destaca el volum nota-
ble de préstecs concedits a les famílies durant l’any, amb uns 
99.000 microcrèdits, per un import de 533 milions de euros, 
que han permès assolir un saldo de 1.078 milions d’euros (un 
6% més que en l’exercici precedent). Pel que fa al crèdit a 
emprenedors, s’han concedit una mica més de 18.000 crè-
dits, una xifra similar a la de l’any anterior, per un total de 
240 milions d’euros i un saldo final de cartera de 480 milions 
d’euros (la qual cosa suposa un augment del 7% respecte a 
l’any 2017).
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Es tanca l’exercici assolint uns fons propis de 333 milions 
d’euros, amb un capital de 90 milions, unes reserves de 212 
milions i un benefici net de 31 milions d’euros. Aquesta xi-
fra de fons propis suposa el 22,0% de l’actiu total i supera 
àmpliament l’import de capital regulatori estimat segons els 
enfocaments avançats de càlcul de recursos propis requerits 
que el desembre de 2018 era de 102 milions d’euros. 

El comportament del crèdit concedit durant l’any ha seguit 
els paràmetres previstos tenint en compte l’impacte tant en 
creixement de la cartera com en el seu perfil de risc de la 
decisió presa de restringir el perímetre d’activitat del banc, de 
manera que ha disminuït el límit màxim d’ingressos bruts dels 
sol·licitants per poder accedir als microcrèdits familiars. Al tan-
cament de l’exercici, els actius dubtosos pugen a 64 milions 
d’euros, que representen una ràtio de morositat comptable 
del 4,11%. La ràtio de fallits (percentatge de deute traspassat 
a riscos fallits sobre import acumulat de crèdit ja vençut o can-
cel·lat des de l’inici de l’activitat, exclosos els refinançaments) 
se situa en el 4,78% abans d’aplicar-hi la cobertura del FEI i en 
el 3,40% una vegada aplicats els imports recuperats en virtut 
de les garanties acordades amb el dit organisme en els diver-
sos convenis. Aquestes magnituds defineixen una qualitat del 
risc per a la cartera actual que continua mantenint-se dins 
d’un interval prudencial que es considera acceptable.

L’adaptació als nous requisits normatius de cobertura de risc 
de crèdit, que es deriven de l’entrada en vigor de l’IFRS9 a 
l’inici d’aquest exercici, s’ha dut a terme en coordinació amb 
CaixaBank, integrant l’entitat en el model intern de càlcul de 
provisions que la dita entitat ha desenvolupat, i considerant 
també el perfil de la cartera de MicroBank. D’aquesta manera 
s’assegura en un tema tan sensible la coherència de criteris a 
nivell de Grup i la transparència.

L’import net de cost per insolvències registrat el 2018 ha es-
tat de 60 milions d’euros (69 milions de cost per insolvències 
menys 9 milions d’euros d’ingressos derivats dels acords amb 
el FEI i imputats al mateix exercici). El fons de provisions per 
a insolvències s’ha situat en 91 milions d’euros, dels quals 
aproximadament el 50% corresponen a provisions per actius 
dubtosos. Aquest volum global de provisions suposa una ràtio 
de cobertura dels actius dubtosos del 142% que, si s’ajusta 
amb el saldo del compte de previsió d’ingressos anticipats per 

compensació de dotacions de les operacions cobertes pel FEI, 
quedaria en un 129%.

L’elevat volum de recursos propis, la disponibilitat d’una xar-
xa de comercialització de més de 4.600 oficines, l’important 
suport organitzatiu del Grup i la permanent disponibilitat de 
finançament són alguns dels importants avantatges competi-
tius que ens aporta el nostre accionista únic CaixaBank.

Un any més, cal destacar també l’estreta relació comercial que 
el banc continua mantenint tant amb el Banc de Desenvolu-
pament del Consell d’Europa (amb el qual en aquest exercici 
s’ha formalitzat una nova disposició de crèdit per 50 milions 
d’euros per facilitar el finançament a emprenedors i micro-
empreses) com amb el Banc Europeu d’Inversions i, de manera 
especialment destacada, el suport significatiu que suposen els 
diversos acords subscrits amb el Fons Europeu d’Inversions. 
Tots ells contribueixen a refermar la sostenibilitat present i fu-
tura de l’activitat de MicroBank, i s’espera que també puguin 
col·laborar en el desenvolupament i el llançament d’altres lí-
nies de crèdit amb elevat impacte social.

Durant l’exercici 2018,  
la situació financera 
de MicroBank ha evolucionat  
de manera satisfactòria
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Balanç de situació* 2018 2017 2016 2015

Actiu total 1.512.371 1.423.119 1.157.106 862.530

Crèdit a la clientela (brut) 1.558.087 1.464.651 1.178.805 873.353

Recursos captats de clients 43.047 50.610 38.172 40.941

Recursos captats a entitats de crèdit 1.091.325 1.042.458 829.646 575.252

Fons propis 333.073 285.387 243.334 209.475

*En milers d’euros.

Compte de resultats* 2018 2017 2016 2015

Marge d’interessos 125.665 114.177 91.628 70.894

Marge brut 143.721 134.530 109.625 93.443

Resultat d’explotació 43.863 60.048 48.407 42.066

Benefici abans d’impostos (de l’activitat ordinària) 43.863 60.048 48.407 42.066

Benefici net (de l’activitat ordinària) 30.696 42.034 33.878 29.443

*En milers d’euros.

Recursos 2018 2017 2016 2015

Empleats 25 23 21 16

Empleats del Grup CaixaBank 29.441 36.972 32.403 32.242

Oficines del Grup CaixaBank 4.608 5.379 5.027 5.211

Ràtios de gestió 2018 2017 2016 2015

ROE 9,76% 15,91% 14,97% 15,26%

ROA 2,05% 3,19% 3,35% 3,82%

Ràtio Bis (Core Tier I) 22,27% 20,32% 21,39% 24,59%



   INFORME ANUAL MICROBANK 2018 

61

Cartera de crèdits (31/12/2018) Nombre Saldo viu*

Microcrèdit Familiar 253.612 1.077.956

Microcrèdit Negocis 58.457 478.719

Altres crèdits amb impacte 10 1.412

Total MicroBank 312.079 1.558.087

*En milers d’euros.

Contractes de passiu i serveis (31/12/2018) Nombre Saldo viu*

Compte Bàsic MicroBank 8.497 18.290

Llibreta MicroBank 19.916 24.757

Total MicroBank 28.413 43.047

Targetes 19.445 −

*En milers d’euros.
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8. Annexos

Annex I: Materialitat  
i diàleg amb grups  
d’interès
MicroBank té la ferma convicció que un dels valors més impor-

tants que pot aportar als seus grups d’interès és generar confi-

ança i proporcionar-los la informació que volen conèixer. Per a 

això, estableix canals que permeten una comunicació senzilla i 

alhora permeten entendre les seves necessitats i expectatives. 

MicroBank disposa de diversos processos de diàleg amb els 

seus grups d’interès, així com amb altres processos d’anàlisi 

de l’entorn que, per mitjà de fonts indirectes, permeten iden-

tificar quins assumptes són rellevants, tant per als seus grups 

d’interès directes com per al sector en general.

Així mateix, aquest any ha fet per primera vegada un estudi 

de materialitat amb l’objectiu d’identificar els aspectes clau 

que cal considerar, des de la perspectiva doble de la seva re-

llevància per a l’organització i també per als grups d’interès. 

Aquests aspectes inclouen tant els que reflecteixen els impac-

tes econòmics, ambientals i socials significatius del banc com 

els que influeixen de manera substancial en les anàlisis i les 

decisions dels grups d’interès.

La metodologia emprada es basa en les directrius dels estàn-

dards GRI (Global Reporting Initiative), en concret GRI 101. 

Amb l’objectiu de comprovar que s’acompleix el principi 

d’exhaustivitat del GRI i que no hi ha omissions en els as-

sumptes materials identificats per MicroBank, s’ha dissenyat 

un procés que permet identificar què és important per a la 

companyia i per als seus grups d’interès.
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Grups d’interès Canals disponibles

CaixaBank  D Reunions periòdiques

 D Correu electrònic

Clients  D  Web

 D Correu electrònic

 D Oficines CaixaBank

 D Informe Anual

Institucions europees  D Reunions periòdiques

 D Correu electrònic

Entitats col·laboradores  D Correu electrònic

 D Reunions periòdiques

 DWeb

Empleats  D Intranet

 D Correu electrònic

 D Canal de consultes

Societat  DWeb

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

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

Rellevància externa:

• Anàlisi de premsa del darrer any
• Estudi comparatiu
• Enquestes

Rellevància interna i validació

• Pla estratègic
• Informes anuals previs
• Reunions internes

Una vegada determinats els 
assumptes materials per a MicroBank 
es definirà:

• Estàndards GRI relacionats

•  ODS i principis del Pacte Mundial 
relacionats

4 41. Identificació 
d’assumptes

2. Priorització  
i validació d’assumptes

3. Determinació 
de continguts
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El resultat d’aquesta anàlisi és el llistat següent:

Assumptes 
materials Temes inclosos ODS vinculats

Principis 
del Pacte 
Mundial

Ètica, 
transparència i 
responsabilitat

 D  Codi ètic i principis d’actuació

 D  Mesures de prevenció 
de la corrupció

 D Adhesió al Pacte Mundial

ODS 16 Pau, justícia i institucions  
sòlides

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 10

Inclusió financera  D  Accés a productes i serveis 
financers de qualitat prestats de 
manera responsable i sostenible

ODS 1 Fi de la pobresa

ODS 8 Treball decent i creixement  
econòmic

ODS 10 Reducció de les desigualtats

ODS 12 Producció i consum responsables

1, 6

Promoció de 
l’activitat 
productiva  
i la creació 
d’ocupació

 DMicrocrèdits negocis

 D  Promoció de l’autoocupació a través 
de les entitats col·laboradores 

 D  Impacte en el desenvolupament 
socioeconòmic del territori  
i perfil de clients (mètriques)

ODS 8 Treball decent i creixement  
econòmic

ODS 5 Igualtat de gènere

3

Desenvolupament 
personal i familiar

 DMicrocrèdits familiars

 D  Impacte en el desenvolupament 
socioeconòmic familiar i perfil 
de clients (mètriques)

 D  Servei d’auxili financer a les 
economies domèstiques més 
desafavorides o necessitades: 
Mont de Pietat

ODS 1 Fi de la pobresa

ODS 3 Salut i benestar

ODS 4 Educació de qualitat

ODS 10 Reducció de les desigualtats

ODS 12 Producció i consum  
responsables

1, 2

Innovació en 
productes 
i serveis

 D  Productes de doble impacte: 
econòmic i/o ambiental i/o social

 D  Desenvolupament de productes 
i serveis per donar resposta a 
les necessitats de nous clients

ODS 9 Indústria, innovació 
i infraestructura

7, 8, 9

Comercialització  D  Suport de les oficines de CaixaBank 
en la comercialització dels 
productes i serveis de MicroBank

ODS 17 Aliances per assolir objectius 3

Generació 
d’impacte social 
i mediambiental

 D  Llançament del préstec EaSI 
dirigit a empreses socials

ODS 8 Treball decent i 
creixement econòmic 

ODS 10 Reducció de les desigualtats
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Annex II: Índex de continguts GRI

Estàndard GRI Contingut Pàgina

Principis 
del Pacte 
Mundial ODS

GRI 101: Fonaments 2016

GRI 102: Continguts generals

GRI 102: 
Continguts 
generals 2016

Perfil de l’organització

102-1 Nom de l’organització 10

102-2  Activitats, marques, 
productes i serveis

20-30

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

102-4 Ubicació de les operacions 17

102-5 Propietat i forma jurídica 12

102-6 Mercats servits 17

102-7 Mida de l’organització 4, 60

102-8  Informació sobre empleats 
i altres treballadors

60 6 5, 8

102-9 Cadena de subministrament 12-18

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

Durant el 2018 no hi ha 
hagut cap canvi significatiu 
en l’organització.

102-11  Principi o enfocament 
de precaució

35, 41, 42

102-12 Iniciatives externes 41

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

Estratègia

102-14  Declaració d’alts  
executius responsables  
de la presa de decisions

7-9

Ètica i integritat

102-16  Valors, principis, estàndards 
i normes de conducta

10, 40 1, 10
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Estàndard GRI Contingut Pàgina

Principis 
del Pacte 
Mundial ODS

GRI 102: 
Continguts 
generals 2016
(Cont.)

Governança 

102-18 Estructura de governança 38-40

Participació dels grups d’interès

102-40 Llista de grups d’interès 63

102-41  Acords de negociació 
col·lectiva

Els empleats de MicroBank 
estan coberts pel 
conveni col·lectiu que 
els resulta aplicable

3 8

102-42  Identificació i selecció 
de grups d’interès

62, 63

102-43  Enfocament per a 
la participació dels 
grups d’interès

62-64

102-44  Temes i preocupacions 
clau esmentats

65

Pràctiques per a l’elaboració d’informes 

102-45  Entitats incloses en els estats 
financers consolidats

38

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

65

102-47 Llista dels temes materials 65

102-48 Reexpressió de la informació És el primer informe 
elaborat de conformitat 
amb els estàndards GRI

102-49  Canvis en l’elaboració 
d’informes

És el primer informe 
elaborat de conformitat 
amb els estàndards GRI

102-50 Període objecte de l’informe 2018

102-51 Data del darrer informe 2017

102-52  Cicle d’elaboració d’informes Anual

102-53  Punt de contacte per a 
preguntes sobre l’informe

Canals habituals 
d’atenció al client disponibles 
a la Web corporativa
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Estàndard GRI Contingut Pàgina

Principis 
del Pacte 
Mundial ODS

GRI 102: 
Continguts 
generals 2016
(Cont.)

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

Aquest informe s’ha elaborat 
de conformitat amb l’opció 
essencial dels estàndards GRI

102-55 Índex de continguts GRI

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

Temes materials

Ètica, transparència i responsabilitat 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 10

GRI 103: 
Enfocament de 
gestió 2016

103-1  Explicació del tema material 
i la seva cobertura

38

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

65

103-3  Avaluació de l’enfocament 
de gestió

65

Inclusió financera 1, 6 1, 5, 8, 10

GRI 103: 
Enfocament de 
gestió 2016

103-1  Explicació del tema material 
i la seva cobertura

65

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

11, 21-31

103-3  Avaluació de l’enfocament 
de gestió

5, 24, 29-31

Promoció de l’activitat productiva i la creació d’ocupació 3 5, 8, 9

GRI 103: 
Enfocament de 
gestió 2016

103-1  Explicació del tema material 
i la seva cobertura

65

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

11, 21-23, 26-27

103-3  Avaluació de l’enfocament 
de gestió

4, 46-54
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Estàndard GRI Contingut Pàgina

Principis 
del Pacte 
Mundial ODS

GRI 203: Impactes 
econòmics 
indirectes 2016

203-1  Inversions en infraestructures  
i serveis beneficiaris de suport

4, 22, 26, 27

203-2  Impactes econòmics 
indirectes significatius

52-54

Desenvolupament personal i familiar 1, 2 1, 3, 4, 10

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1  Explicació del tema material 
i la seva cobertura

65

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

11, 24-29

103-3  Avaluació de l’enfocament 
de gestió

5, 55-57

Innovació en productes i serveis 7, 8, 9

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1  Explicació del tema material 
i la seva cobertura

65

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

20

103-3  Avaluació de l’enfocament 
de gestió

21-30

Comercialització 3 17

GRI 103: 
Enfocament de 
Gestió 2016

103-1  Explicació del tema material 
i la seva cobertura

65

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

17

103-3  Avaluació de l’enfocament 
de gestió

17
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Annex III: Detall 
metodològic per  
al càlcul d’impacte

Metodologia anàlisi Input-Output
Aquesta part de l’estudi pretén oferir una explicació succinta 
de la construcció del model matemàtic i la informació de base 
emprada, a més d’exposar diverses explicacions del que supo-
sa fer servir aquest tipus d’anàlisi. 

Aquest treball s’ha fet per encàrrec de MicroBank. Les da-
des i la informació de base emprats s’han obtingut a partir 
d’enquestes telefòniques fetes a una mostra aleatòria de 592 
emprenedors i 208 microempreses; en total, 800 negocis.

Metodologia - Marc Input-Output
El marc Input-Output és un instrument estadístic comptable 
en el qual es representa la totalitat de les operacions de pro-
ducció i distribució que tenen lloc en una economia en un 
període de temps determinat. Permet observar els fluxos de 
les diverses transaccions intersectorials en una economia de-
terminada per a un any de referència. 

La finalitat del marc Input-Output és fer una descripció sistemà-
tica i detallada de l’economia, els seus components i les seves 
relacions amb altres economies. Amb aquest marc es pot ana-
litzar de manera global, però alhora detallada, una economia.

El model construït en què es basa aquesta eina, i que s’es-
tandarditza en la metodologia general en el sistema tancat 
de Leontief, es defineix per l’equació fonamental en forma 
matricial:

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

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

Aquests efectes poden dividir-se en:

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

•  Efecte indirecte, que és l’efecte tractor que s’exerceix so-
bre la segona línia de proveïdors dinamitzant la seva des-
pesa en productes intermedis a altres sectors i contribuint 
a la seva creació de feina.

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

X = AX + DF
X és la matriu de les produccions 
de les diverses branques 
d’activitat homogènies

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

El model es defineix per l’equació basada en la matriu inversa de Leontief:

X = (I-A)-1DF

DF és el vector 
de demanda final 
del sistema
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*Publicat al BOE del 30 de desembre de 2017.

**Enquesta de pressupostos familiars 2018.

Aplicació de la metodologia 
al cas d’estudi
Per al càlcul dels impactes directes, indirectes i induïts de 
les activitats dutes a terme pels negocis als quals MicroBank 
ha concedit un microcrèdit (en endavant, “negocis”) sobre 
l’economia d’Espanya, s’ha partit de les matrius del marc 
Input-Output elaborades per l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE). Aquestes taules són públiques i s’han elaborat d’acord 
amb metodologies establertes per la Comissió Europea.

Per als càlculs objecte d’aquest treball s’ha utilitzat la taula 
simètrica de producció interior a preus bàsics, ja que l’objectiu 
dels càlculs fets és trobar l’impacte directe que sobre l’econo-
mia espanyola té l’activitat dels negocis. Aquesta taula esta-
bleix les relacions intersectorials que tenen lloc en l’economia 
per a un any de referència, i els sectors inclosos es correspo-
nen, a grans trets, amb els sectors que estableix la Classifica-
ció Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE). La taula tam-
bé ofereix informació de quina és la producció de cadascun 
d’aquests sectors. 

També s’han obtingut dades corresponents a l’ocupació per 
sectors de l’INE. D’aquesta manera s’ha calculat el nombre de 
llocs de treball que genera cadascun dels sectors de les comu-
nitats estudiades. Amb aquestes dades per sectors, producció 
i ocupació, poden establir-se regles de proporcionalitat per a 
saber quina és l’ocupació directa, indirecta i induïda generada 
en funció d’una producció determinada. 

La metodologia Input-Output permet, així mateix, saber quina 
és l’aportació dels negocis a l’economia espanyola en termes 
d’aportació al PIB. 

Els inputs emprats han estat la despesa en proveïdors, la des-
pesa en impostos i la despesa feta a partir dels salaris. Les dues 
primeres dades s’han obtingut a partir de les enquestes en les 
quals s’ha preguntat per la despesa anual en proveïdors i en 
impostos. En el cas dels salaris, s’ha treballat amb dades con-
servadores i s’ha considerat el salari mínim interprofes sional*. 

Les enquestes permeten calcular aquests inputs per sector 
d’empresa. En el cas de la despesa en proveïdors, una vegada 
obtinguda la despesa total per sector, s’ha emprat la informa-
ció de les taules Input-Output per estimar la seva distribució 
en els diversos sectors de la taula simètrica i, aplicant la me-
todologia prèviament explicada, poden calcular-se els efectes 
directe, indirecte i induït. La despesa d’impostos s’ha imputat 
directament al sector d’Administració Pública. 

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