
REGLAMENT DE FINANCES SOSTENIBLES
DE LA UNIÓ EUROPEA (SFDR)

Gestionar riscos 

financers a

través de la 

responsabilitat

Fomentar la 

transparència i el 

llarg termini en la 

inversió financera

Traslladar els 

fluxos de capital 

cap a inversions 

sostenibles

Evitar el 

Greenwashing o 

Estratègies de 

Marketing Verd

La SFDR proporciona un llenguatge comú i criteris uniformes per a identificar el 

grau de sostenibilitat de cada fons.

Caixa Enginyers Gestió, líder en matèria de sostenibilitat, impulsa la comunicació 

i l'anàlisi de factors i riscos extra financers que permeti al partícip avaluar 

l'impacte de les seves inversions.
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QUÈ ÉS LA SFDR?

del nostre patrimoni

gestionat es troba

en fons que no limiten

la seva inversió segons

criteris ASG

promouen 

característiques 

mediambientals o 

socials

PATRIMONI DE FONS GESTIONAT
PER CAIXA ENGINYERS GESTIÓ *
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* La totalitat del patrimoni gestionat tindrà en compte els riscos de 

sostenibilitat i les incidències adverses tal com es detalla en el fullet

complet dels fons d'inversió de Caixa d'Enginyers

SOSTENIBILITAT

Fons amb objectiu explícit 

de tenir un impacte 

positiu en assumptes 

ambientals o socials

Article 9

Fons que promouen 

característiques 

sostenibles, ambientals 

o socials

Article 8

Fons que no limiten la 

seva inversió segons 

criteris ASG

Article 6

OBJECTIUS SFDR

CATEGORIES SFRD

+-

FONS ARTICLE VOCACIÓ ASG

FONS ARTICLE 6 SFDR

CE Gestió Dinàmica, FI

CE Premier, FI

CE Fondtesoro CP, FI

No limita la seva inversió segons criteris ASG, però el 

procés d’inversió té en compte els riscos de 

sostenibilitat i les principals incidències adverses

>80% <20%

CE Environtment ISR, FI 

CdE ODS Impact ISR, FI

CE Global ISR, FI

Fonengin ISR, FI

CE Renda, FI

CE Iberian Equity, FI

CE Borsa USA, FI

CE Emergents, FI

CE Borsa Euro Plus, FII

CE Balanced Opportunities, FI

Temàtics 

Positive Screening

Criteris ASG

Seguiment de mètriques ambientals, 

socials i de govern

Anàlisi sota criteris ASG de la

totalitat de la cartera

Canvi climàtic

Líders ASG

Impacte ODS de Nacions Unides

Líders ASG – Solucions d’Impacte Social

INCIDÈNCIES ADVERSES

Aquesta llista s'ampliarà de forma contínua a mesura que s'avanci en el 

desenvolupament de la normativa de divulgació sobre sostenibilitat. A més, a 

través de l'Staff de Anàlisi i Reporting ASG i el Comitè ISR s'analitza la qualitat de 

la informació així com la necessitat d'ampliar l'abast o el detall de la informació.

MÈTRIQUES RELACIONADES AMB

LES EMISSIONS DE GASOS DE

EFECTE HIVERNADOR (GEI):

EMISSIONS TOTALS, INTENSITAT

I EMPREMTA DE CARBONI

EXPOSICIÓ A COMBUSTIBLES FÒSSILS

ACTIVITATS PERJUDICIALS PER

ÀREES SENSIBLES A LA BIODIVERSITAT

ÚS D'AIGUA

Les incidències adverses són els possibles impactes negatius que la inversió

pot tenir sobre els factors ambientals, socials i de governança (ASG).

Identificar i tenir en compte les incidències adverses ens permet mitigar-les

on sigui possible, augmentant les possibilitats d'obtenir rendiments a

llarg termini i incrementant la resiliència de l’economia.

AMBIENTALS

· Mesurament de la intensitat de carboni

· Compliment d'objectius de

descarbonització

· Reducció de l'univers d'inversió

Restriccions per a la inversió en

companyies amb exposició al carbó

tèrmic, extracció a l'Àrtic i altres

tècniques agressives amb el medi ambient

Control i limitació de controvèrsies

vinculades amb la biodiversitat

VULNERACIÓ DE PRINCIPIS DEL
PACTE MUNDIAL DE NACIONS
UNITATS I DE L'OCDE

Monitorització d'incompliments i

gestió de controvèrsies

EXPOSICIÓ A ARMES
CONTROVERTIDES (MINES
ANTI-PERSONA, BOMBES DE RACIMO,
ARMES QUÍMIQUES I BIOLÒGIQUES)

Les companyies amb negocis vinculats

queden excloses de la inversió a totes

les carteres

COMPLIMENT DELS DRETS
HUMANS

Requisit de compliment dels DDHH

per a totes les companyies en cartera

DIVERSITAT DE GÈNERE
Es trasllada a les companyies la 

necessitat que com a mínim un 40% 

del Consell estigui format per dones

EXCÉS EN LA REMUNERACIÓ
AL CEO

Vot en contra de la renovació del CEO a

casos d'incompliment de les polítiques de

remuneració recomanades per al sector

Càlcul i seguiment de la petjada hídrica

SOCIALS

MESURES IMPLANTADESINCIDÈNCIES ADVERSES


