
    

  

Nota de premsa 

 

 

La Fundació Bancària ”la Caixa” rep el Segell 
d’Excel·lència Europea EFQM 500+, que premia  

la qualitat en la gestió 
 
 

•   En el marc del seu Pla Estratègic 2016-2019, que té com a lema Canviem 

presents, construïm futurs, la Fundació Bancària ”la Caixa” assoleix el 
nivell 500+, la màxima distinció de qualitat en la gestió que concedeix la 
Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM). 
 

•   L’entitat, que aquest any té un pressupost de 520 milions d’euros, impulsa 
anualment 50.000 iniciatives que arriben a 11 milions de persones.  

 
•  El president de la Fundació Bancària, Isidre Fainé, que ha recollit la 

distinció a Madrid, ha destacat: «Obtenir el Segell EFQM 500+ suposa el 
reconeixement que l’excel·lència és una constant en tots els nivells de 
gestió de la Fundació Bancària ”la Caixa” i guia totes les nostres 
accions». 

 
 
Madrid, 26 d’abril de 2018. La Fundació Bancària ”la Caixa” ha obtingut el Segell 
d’Excel·lència Europea EFQM 500+ com a reconeixement a la qualitat i l’eficàcia 

en la gestió i els procediments. El president de l’entitat, Isidre Fainé, ha recollit la 

distinció de Carlos Esteban, president d’AENOR, i Alberto Durán, president del 

Club Excelencia en Gestión.  

 

La Fundació Bancària ”la Caixa” obté per primera vegada aquest segell després 

de superar amb èxit un rigorós procés d’avaluació externa avalat per AENOR i el 

Club Excelencia en Gestión, referent a Espanya de la Fundació Europea per a la 

Gestió de la Qualitat (EFQM).  

 

El president de la Fundació ha remarcat que impulsar la millora contínua de 

l’eficiència, la qualitat i el talent és una de les línies d’acció del Pla Estratègic 
2016-2019 de l’entitat. Justament, la Fundació Bancària ”la Caixa” s’havia 

proposat, en el marc d’aquest pla estratègic, que té com a lema Canviem 

presents, construïm futurs, assolir el Segell EFQM 500+ seguint el model que fixa 

la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat. Es tracta d’un procés de gestió 



    

  

de la qualitat que també suposa el reforç del control i l’auditoria dels processos i el 

rigor en la gestió dels recursos. 

 

L’entitat, que aquest any té un pressupost de 520 milions d’euros, impulsa 

anualment 50.000 iniciatives que arriben a 11 milions de persones. La gestió 

excel·lent marca els dos eixos prioritaris del conjunt de projectes que impulsa: la 
inclusió social i la igualtat d’oportunitats. 

 

En paraules d’Isidre Fainé, «obtenir aquest segell suposa el reconeixement 
que l’excel·lència és una constant a tots els nivells de gestió de la Fundació 
Bancària ”la Caixa” i guia totes les nostres accions». El president de l’entitat 

ha volgut destacar també l’esforç i la implicació de totes les àrees durant els dos 

anys i mig que ha durat el procés per a l’obtenció d’aquest segell: «Sense la 
col·laboració i el treball transversal de tota l’organització, no hauria estat 
possible obtenir-lo». 

 

Per la seva banda, Carlos Esteban, president d’AENOR, ha indicat: «La Fundació 
Bancària ”la Caixa” és una fundació de referència a Espanya i a tot el món. 
Entre els nombrosos punts forts valorats pels auditors d’AENOR, destacaria 
que aquesta entitat té com a “visió client” la societat. Aquesta visió està 
veritablement arrelada en la cultura de l’organització, i s’ha convertit en una 
interiorització del comportament de les persones». 
 

En la seva valoració, el president del Club Excelencia en Gestión, Alberto Durán, 

ha destacat: «És un orgull que la Fundació Bancària ”la Caixa” mostri a 
l’exterior la seva gestió excel·lent, perquè és un referent, i continua el seu 
camí cap a l’excel·lència, contribuint d’aquesta manera a fer millor la 
societat del nostre país, afany que compartim al Club de Excelencia en 
Gestión». 
 

 
Un segell de prestigi i confiança per a la societat 
 
A Espanya, el Club Excelencia en Gestión reconeix amb el Segell EFQM les 

organitzacions del nostre país que treballen per millorar el seu sistema de 
gestió, tasca que ha dut a terme, per reconèixer la Fundació Bancària ”la Caixa”, 

juntament amb l’entitat espanyola de certificació AENOR, amb la finalitat de 

garantir el desenvolupament i l’aplicació correctes de la metodologia de 

certificació. El sistema espanyol de reconeixement suposa la convalidació 

automàtica amb el sistema europeu de l’EFQM. D’aquesta manera, l’obtenció del 

segell significa la internacionalització de les organitzacions espanyoles en una 



    

  

economia mundialitzada.  

 

El segell té quatre nivells, que permeten que cada organització traci la seva pròpia 

ruta mitjançant metes realistes de millora amb relació al Model EFQM. Es tracta 

de Compromís Excel·lència, que és el nivell inferior, i els tres diferents segells 

pròpiament: 300+, 400+ i el superior, 500+, que és el que ha obtingut la Fundació 

Bancària ”la Caixa”. El període de validesa de qualsevol segell és de dos anys, i 

es pot renovar, si se segueixen complint els requisits, després de tornar a 

sol·licitar l’avaluació de la candidatura. 

 

La candidatura de la Fundació Bancària ”la Caixa” es va iniciar amb la presentació 

d’una memòria que incloïa informació sobre 29 àmbits d’actuació, com ara els de 

lideratge, programes, serveis o personal. 

 

Componen el Model EFQM nou criteris diferenciats en dos grups. El primer, 

format pels anomenats agents facilitadors, es refereix a allò que fa l’organització i 

com ho fa. El segon, denominat resultats, reflecteix els èxits que ha obtingut 

l’organització respecte dels seus grups d’interès: clients, societat, etc., i en relació 

amb el compliment del seu pla estratègic. 

 

Aquest sistema de reconeixement proporciona prestigi a les organitzacions i les fa 

mereixedores de la confiança de la societat, ja que només inclou les 

organitzacions realment excel·lents en la seva gestió i que compleixen uns 

requisits molt exigents.  

 

 
Més informació 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Elianne Ros: 686 713 039 / elianne.ros@fundaciolacaixa.org 

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.org 

Juan García Fermosel: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.org 

 
Sala de Premsa Multimèdia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Comunicación Club Excelencia en Gestión 
ComunicacionCEG@clubexcelencia.org 

Isabel Aizpún 

Teléfono 607114407 

 

Direcció de Comunicació i Marca d’AENOR 



    

  

Gustavo Granero: 699 595 872 / ggranero@aenor.com 

www.aenor.com 


