
el referent professional
de l’enginyeria industrial

La nostra missió és la d’esdevenir el referent professional primer de l’enginyeria in-
dustrial, com a expressió clara de l’alt grau de compromís i satisfacció del col·lectiu 
d’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. Acompanyar els enginyers en el 
seu creixement professional. Fer de l’Associació i el Col·legi les eines i els instru-
ments que l’ajudin a assolir l’èxit professional.

El model de banca socialment responsable que desenvolupa el GRUP CAIXA D’EN-
GINYERS es basa en un model cooperatiu d’àmbit europeu en el qual seràs, a més de 
client, soci i copropietari. Hi trobaràs solucions integrals perquè puguis impulsar els 
teus projectes en condicions especialment pensades per tal que aconsegueixis els teus 
objectius professionals i personals.
Al GRUP CAIXA D’ENGINYERS coneixem els reptes als quals t’enfrontes perquè tam-
bé som enginyers. Per aquest motiu, t’oferim suport per a cada etapa de la teva vida, 
des que surts de l’escola fins al moment de col·legiar-te, mentre desenvolupes els teus 
projectes i, fins i tot, després que et jubilis, oferint-te productes i serveis per a la teva vida 
personal i professional.

gaudeix dels avantatges 
del model cooperatiu

El GRUP LA MÚTUA, amb més de 60 anys d’experiència en el sector assegurador i 
d’estalvi, proporciona un servei integral a enginyers/res, empreses, emprenedors/res, as-
sociacions i col·lectius tècnics. La Mútua dels Enginyers t’acompanya durant tota la teva 
vida personal i professional.

t’acompanyem al llarg de la 
teva vida personal i professional



Finançament  
personal  
i particular
Fes realitat tots els teus projectes 
en condicions especials. Préstecs, pòlisses 
de crèdit, hipoteques en diverses modalitats 
i qualsevol tipus de finançament per assolir 
els teus objectius personals i professionals.

Alternativa  
al RETA 
(autònoms)
Alternatives al Règim Especial de Treballadors 
Autònoms, amb paquets reduïts i prestacions 
adaptades a tu perquè puguis compensar la 
pèrdua d’ingressos de la teva activitat.

Borsa  
de treball 
Àmplia oferta de perfils professionals 
per a joves titulats de diferents nivells 
i sectors d’activitat.

Espai 
d’emprenedoria 
Enginova Emprèn 
Accés a experts, eines i recursos necessaris 
per donar forma, materialitzar i impulsar 
la teva idea o projecte empresarial. 

Lloguer 
d’espais 
Sales flexibles i adaptables a les necessitats 
de reunions, actes i/o conferències. 

Assessorament  
jurídic fiscal
Resposta a les consultes generals 
referides a diferents tributs 
(IVA, IRPF, Impost sobre societats, …).

Assessorament 
jurídic laboral 
Resposta a les consultes generals referides 
a contractació laboral. 

Assessoria  
jurídica general 
Resposta a consultes referides a diferents 
aspectes professionals. 

Enginyers  
voluntaris
Programa d’acció social en col·laboració 
amb diverses ONG i  entitats del tercer sector.

Descomptes
EIC
Accés a avantatges comercials diversos.

Aula 
d’extensió  
universitària   
Programa de formació en l’àmbit humanístic 
i tècnic, impartida per professors universitaris 
de prestigi reconegut. 

Orientació  
Professional  
Assessorament personalitzat enfocat 
a orientar els joves enginyers en l’inici 
de la seva trajectòria professional. 

Servei  
de mentoring  
Enginyers sèniors amb una sòlida trajectòria 
professional donen suport a joves enginyers 
per contribuir al seu creixement personal 
i professional.

Espais de  
desenvolupament 
professional 
Sessions grupals per dissenyar estratègies 
de cerca de feina, conèixer el funcionament 
dels processos de selecció i desenvolupar 
competències transversals. 

Formació  
contínua 
Accés a una oferta formativa amb un enfocament 
eminentment pràctic i aplicable a l’àmbit  
professional dels enginyeres.

Programa 
Lidera’t  
Programa de suport a joves enginyers 
per orientar-los professionalment i enfocar 
de forma correcta la seva carrera professional. 

Orientació
Acompanyament per part d’un/a coach amb 
l’objectiu d’assolir la millora de les teves 
capacitats personals utilitzant els teus propis 
recursos i habilitats.

Networking 
coneixement
Adhesió a comissions i grups de treball on poder 
intercanviar coneixements i bones pràctiques 
sectorials i per àmbit de coneixement.

Responsabilitat 
civil professional
Realitza la teva feina com a enginyer/a amb 
totes les garanties que necessites per estar 
cobert/a davant d’incidents on es generin danys 
a tercers.  Minimitzar els imprevistos és una 
part important del futur de la teva activitat.

Serveis per a 
l’emprenedoria
Emprèn el teu negoci amb serveis específics: 
acceleració de startup, coworking 
i digitalització de negocis.

Serveis per  
a empreses  
i autònoms
Tens a la teva mà totes les eines per portar 
el dia a dia de la teva activitat professional: 
compliance, serveis de gestoria, plataforma de 
retribució flexible, plataformes de cobrament 
físiques i digitals, pagaments d’impostos a les 
diferents administracions públiques.

Assessorament  
en inversions
Estem al teu costat en les teves decisions 
d’inversió i t’assessorem sempre d’acord amb 
la conjuntura actual i les teves expectatives 
econòmiques i financeres. Tens a la teva disposi-
ció el nostre coneixement i servei perquè puguis 
optimitzar les teves inversions. 

Productes 
d’estalvi
Sempre pensant en el teu futur, però sense 
descuidar el present, pots gaudir de diferents 
fórmules per tal que puguis estalviar ara i 
assegurar-te uns ingressos futurs. Et facilitem 
tota la informació perquè decideixis com 
treure-li partit als teus diners.

Avantatges  
per a joves
Fes realitat els teus projectes professionals 
i formatius amb finançament específic, viatja 
amb facilitats i seguretat, estalvia amb condicions 
especials i molts beneficis més. Gaudeix d’un 
munt d’avantatges addicionals perquè et puguis 
menjar el món.

Previsió 
Social
Totes les eines que necessites per garantir les 
prestacions que et mereixes: plans de pensions, 
assegurances de vida, accidents, baixa laboral, 
dependència, despeses quirúrgiques i rendes 
d’estudis i invalidesa.

Protegeix  
el teu negoci
Cada risc es pot minimitzar si disposes de les 
cobertures corresponents: per a danys materials, 
avals i caució, assistència en viatge, flotes de 
vehicles, ciberassegurances i assegurances 
especifiques per D&O. Que res freni la teva 
activitat empresarial.

Assegurances  
personals  
i patrimonials
Protegeix-te davant els imprevistos amb 
assegurances tant per a tu com per a la teva 
família: de llar, de vehicles, de salut, d’assistència 
en viatge, de vida, d’accidents, decessos, ajuda 
legal, elaboració del testament i serveis 
tecnològics.

Targetes de crèdit 
amb avantatges
Disposa dels teus diners a qualsevol lloc del 
món amb tota la flexibilitat i beneficis que et 
mereixes. Tens targetes de crèdit i dèbit en 
diverses modalitats que s’adapten a les teves 
necessitats i al teu ritme de vida. 


