
L’Entitat té participacions en quatre societats que duen a terme activitats complementàries 
i/o auxiliars a les de la mateixa Entitat, amb les quals constitueix el Grup Caixa d’Enginyers 
(d’ara endavant, el Grup). El detall de la denominació, ubicació i activitat que desenvolupen 
aquestes societats està definit en la Nota 1.1 dels comptes anuals consolidats corresponents 
a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2016. Aquests comptes anuals estan a 
la disposició del públic en el Registre Mercantil i en l’Informe Anual del Grup, que està 
disponible a la pàgina web corporativa.

Volum negoci

El volum de negoci del Grup, que es defineix com la suma dels recursos de tercers 
gestionats i de la cartera d’inversió creditícia bruta, ha estat de 5.456.385 milers d’euros 
en data 31 de desembre de 2016.

nombre d’emPleaTs a TemPs comPleT

El nombre d’empleats a temps complet del Grup ha estat de 422 persones al tancament 
de l’exercici 2016.

resulTaT bruT abans d’imPosTos

El resultat brut abans d’impostos del Grup ha estat de 12.960 milers d’euros en data 31 
de desembre de 2016.

imPosTos sobre el resulTaT

L’impost sobre beneficis del Grup ha estat de 939 milers d’euros en data 31 de 
desembre de 2016.

subVencions o aJudes PÚbliQues rebudes

El Grup ha rebut, durant l’exercici 2016, una subvenció de la Fundació Tripartida per 
un import de 59 milers d’euros per complir les condicions requerides en els cursos de 
formació a empleats.

Els indicadors i les ràtios rellevants s’indiquen en l’Informe de Gestió adjunt de l’exercici 
2016. El rendiment dels actius del Grup, en data 31 de desembre de 2016, calculat 
com el benefici net sobre l’actiu total, ha estat del 0,44%.

informe bancari anual

Aquest Informe Bancari Anual s’ha preparat en compliment d’allò que disposa la 
Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, 
que, en el seu article 87, regula el contingut i les obligacions de remissió i publicitat 
relatives a l’Informe Bancari Anual. De conformitat amb l’apartat 2 d’aquest article, el 
Grup Caixa d’Enginyers fa públic aquest informe com a annex dels seus estats financers 
auditats.

denominació, naTuralesa i ubicació geogràfica de l’acTiViTaT

Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit (d’ara endavant, l’Entitat), és una 
cooperativa de crèdit constituïda el 29 de setembre de 1967 i inscrita en el Ministeri 
de Treball i Seguretat Social amb el número 14.651, clau 1698 SMT, i en el Registre 
Especial de Cooperatives de Crèdit del Banc d’Espanya amb el número 3.025.

El seu objecte social consisteix, fonamentalment, a captar fons del públic en forma de 
dipòsits, préstecs, cessió temporal d’actius financers o altres anàlogues que comportin 
l’obligació de restituir-los, aplicant-los per compte propi a la concessió de préstecs, 
crèdits o altres operacions de naturalesa anàloga que permetin atendre les necessitats 
financeres dels seus socis, dels socis de les cooperatives associades i de tercers. 
Així mateix, podrà realitzar tot tipus d’operacions actives, passives i de serveis que 
constitueixen l’activitat bancària pròpia de les entitats de crèdit, així com l’accessòria o 
instrumental a aquesta activitat, amb atenció preferent a les necessitats financeres dels 
seus socis.

Actualment, té el seu domicili social a Via Laietana, núm. 39, de Barcelona. L’àmbit 
territorial de l’activitat de l’Entitat s’estén a l’estat espanyol, amb un total de vint-i-quatre 
oficines al tancament de l’exercici 2016, sense perjudici que es puguin dur a terme 
les operacions legalment permeses fora d’aquest àmbit. L’Entitat desenvolupa una 
activitat comercial a través de la seva xarxa d’oficines i no utilitza agents comercials 
independents.




