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Declaració del conseller delegat
xements com a millor entitat del país en banca privada
per The Banker & PWM (Grup Financial Times) i Global
Banking & Financial Review.

Josep Peralba Duró

Durant 65 anys de trajectòria, a Crèdit Andorrà hem treballat per unir a la vocació de servei i lideratge el compromís envers les persones i el territori. Ja des de la mateixa
constitució del Banc, contribuir al desenvolupament i
creixement d’Andorra ha estat el fonament d’aquest compromís, d’acord amb els valors que ens defineixen i que
ens han fet ser capdavanters a l’hora d’integrar la responsabilitat social corporativa en l’estratègia de negoci.
Enguany presentem la desena edició de l’Informe de
responsabilitat social corporativa, que completa amb indicadors econòmics, socials, ambientals i de bon govern l’Informe anual i la Memòria d’activitats de la Fundació Crèdit
Andorrà segons l’estàndard del Global Reporting Initiative.
És cert que l’RSC es plasma en aquest informe, però el
seu desenvolupament i aplicació han estat progressius i en
paral·lel a l’evolució que hem viscut fins a convertir-nos en
el Grup Financer Crèdit Andorrà.
Concloem el 2013 assolint objectius significatius. Hem reforçat l’activitat financera a Suïssa amb la compra del 9,9%
de Banque Genevoise de Gestion i hem donat un impuls
decidit al Grup Assegurador amb l’obertura de CA Life
Insurance Experts a Espanya i de CA Vincles a Xile. La
internacionalització ja no és un repte. És una realitat, amb
noves oportunitats per créixer, que ens diferencia de la
competència i ens posiciona com el banc líder a Andorra
i el banc d’Andorra al món. Mostra d’això són els reconei-

Fidels al nostre lema, Al vostre servei i al servei del país,
hem continuat a prop dels clients per oferir-los una proposta de productes i serveis adaptada a les seves necessitats
i amb valor afegit. El suport ferm al desenvolupament econòmic d’Andorra l’hem materialitzat a través d’un ampli
programa de col·laboracions i patrocinis, a més d’iniciatives i projectes propis, sempre amb l’objectiu d’impulsar
activitats estratègiques per al país. I juntament amb la Fundació Crèdit Andorrà, hem mantingut el compromís amb
l’educació dels joves, la cultura i el benestar de les persones.
L’expansió del Grup ha suposat el creixement progressiu i
substancial d’una plantilla que ja suma 696 persones de 25
nacionalitats. L’enriquidora multiculturalitat de l’equip humà
és un repte que assumim per estendre a totes les geografies
la cultura organitzativa i ser capaços de promoure el talent,
comptar amb els millors professionals per respondre a uns
clients cada cop més exigents i diversos alhora.
La gestió mediambiental també és part de la nostra activitat,
tant per identificar nous riscos i oportunitats de negoci com
per minimitzar els impactes menys favorables per a l’entorn.
La millora contínua en eficiència energètica, el monitoratge global de les instal·lacions, la reducció del consum de
materials amb campanyes de sensibilització a empleats i
clients o la participació en iniciatives contra el canvi climàtic
han dissenyat el nostre full de ruta present i futur.
Vam ser pioners a fomentar iniciatives socials, ambientals i
econòmiques que actuen com a motor sostenible i responsable de la societat. Ara complim el desè aniversari de la materialització d’un compromís que, tanmateix, va néixer molt
abans i que des d’aleshores ens ha definit com el que som.
Josep Peralba Duró
Conseller delegat
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Un compromís
a llarg termini
10 anys d’RSC

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Pla estratègic
CLAU
2011-2014
Consolidació
del projecte
internacional
a Europa i
Llatinoamèrica

Inici del pla
d'expansió a
Llatinoamèrica
Creixement del Grup
Assegurador
a Espanya

Creació de
Valira Capital
Asset
Management
(Madrid)

2006
2005
2004
2003
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Compra i
integració de
CaixaBank

Inici del procés
d'expansió
internacional

Banque Genevoise
de Gestion

Xile

Millor
entitat de
banca privada
d'Andorra
(Global
Banking)

696

CA Vincles Actuarial
Chile

Inversió en RSC

1.352

10è
informe
d’RSC
segons l'estàndard
internacional del
GRI

1.353

25è
aniversari
de la
Fundació
Crèdit
Andorrà

2,71%

Beneficis
Millor banc
d'Andorra en
banca privada
(The Banker PWM)

Suïssa

71,24 M €

Espanya
CA Life Insurance
Experts

t CO2

empleats

(412, d’Andorra)

70,86 M €

Paraguai

Valores Casa de Bolsa

Espanya

Ampliació de capital
a Banco Alcalá

3%

Perú
Sociedad Agente
de Bolsa

662

t CO2

empleats

(418, d’Andorra)

70,62 M €

Espanya

Banco Alcalá

Miami

Beta Capital
Management

2,53%

Luxemburg
Banque de
Patrimoines Privés

609

1.307
t CO2

Posada en
funcionament
del
WeCrèdit,
blog corporatiu
intern

Inici de les
accions d'RSC
a l'estranger
(patrocinis
culturals)

empleats

Banc de l'any
Andorra
(The Banker)

517

2,33%

Mèxic
CA México Asesores
Patrimoniales

77,81 M €

(411, d’Andorra)

1.258
t CO2

empleats

ISO 9001
de qualitat per a
Valira Capital

Espanya

a través d’ERM

482

1r Saló
Pirineu
Sostenible

1,97%

Expansió
del Grup
Assegurador a

76,66 M €

(411, d’Andorra)

1.813
t CO2

empleats

(409, d’Andorra)

Espanya

ERM (Grup
Assegurador)

ISO 9001
de qualitat per
a l’Àrea
Financera de
Crèdit Andorrà

Adopció
de les
directives
Mifid

Banc de l'any
d'Andorra
(The Banker)

1,67%

Uruguai

Oficina de representació

Nova
plataforma
de gestió
Avaloq

85 M €

Panamà
Crèdit Andorrà
(Panamá)

468

1.881

empleats

t CO2

Banc de l'any
d'Andorra
(The Banker)

437

2.214

empleats

392

1.708

empleats

411

t CO2

1.619

empleats

t CO2

Banc de l'any
d'Andorra
(The Banker)

289

1,34%

Luxemburg

80,73 M €

(29%, de CaixaBank)

Crediinvest Sicav

1.694

empleats

280

empleats

1,41%

Banc de l'any
d'Andorra
(The Banker)

t CO2

79,03 M €

Suïssa
Private Investment
Management

La Fundació
Crèdit Andorrà
assumeix els
programes socials
de la Fundació
CaixaBank

1,51%

101,27 M €

Entre els
500 millors
bancs del món
(491è). Top 1000
(The Banker)

L'informe
d'RSC
de CA rep la
màxima
qualificació, el
nivell A

1%

121,37 M €

Banc de l'any
d'Andorra
(The Banker)

10è
aniversari
de l'adhesió a la
Declaració del
Programa de les
Nacions Unides
UNEP

t CO2

(415, d’Andorra)

Crediinvest
entra a l’AIMA

Acord de
patrocini amb
Carnet Jove
Andorra

1,13%

128 M €

(428, d’Andorra)

ISO 9001
de qualitat per a
Crediinvest

Integració de
les filials en
l'informe
d'RSC

Llançament de
la primera
targeta VISA
solidària
al país, la Clau
Unicef

Publicació
de la Política
d'RSC, fruit de
més de 15
anys d'obra
social a
Andorra

Certificació
ambiental
ISO 14001

Creació de
l'SGMA
(òrgan intern de
gestió
mediambiental)
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El 2013 en xifres
Dades financeres

Dades de posicionament

Fons propis

Nombre d’oficines

546 M €

581 M €

12
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2012

2013

2012

2013

Solvència

Xarxa de caixers

17,80%

19,30%

43

44

2012

2013

2012

2013

Liquiditat

Oficines automàtiques

59,35%

59,87%

3

3

2012

2013

2012

2013

Beneficis
70,86 M €

71,24 M €

2012

2013
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Al servei del país

Clients

Equip humà

Inversió creditícia

3.053 M €

Plantilla a Andorra

412 persones

e-Crèdit

19.734 usuaris

Plantilla internacional

284 persones

Crèdit Estudiant

1,7 M €

Contractes indefinits

94%

Targeta Unicef

610 usuaris

Dones a la plantilla

42%

Aportació Crèdit Andorrà

25.591 €

Aportació client

20.160 €

Mitjana formació (empleat)

1.004 €

Comunitat (% inversió en RSC)
Iniciatives de
dinamització econòmica
Iniciatives de
suport a la comunitat

Medi ambient
Fons Sustainability

3,98 M €

Consum d’aigua

-20,50%

Consum de paper clients

-34,11%

CO2 derivat consum energètic

1.352 tones

CO2 derivat desplaçaments

130 tones

68%

32%

Inversió en educació

25%

Inversió en societat

36%

Inversió en cultura

31%
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Grup Financer Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà som el grup financer líder d’Andorra, on des del 1949 oferim serveis de banca comercial, de banca
privada i de gestió d’actius, que es complementen amb l’activitat del Grup Assegurador, referent del sector al país.
La nostra vocació de lideratge ens ha empès a iniciar un sòlid procés d’expansió internacional que ens ha portat a
estar presents en els principals centres financers del món: Espanya, Luxemburg, Suïssa, els Estats Units (Miami),
Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú i l’Uruguai, a més del Principat d’Andorra. Actualment, 696 professionals formen part
del Grup Financer Crèdit Andorrà, 412 dels quals, a Andorra.
Els valors que configuren el nostre model cultural, complementats amb el rigor i l’ètica professionals, ens porten a treballar per un creixement sostingut i sostenible del Grup, la qual cosa ens ha situat en una posició també capdavantera pel
que fa a la nostra implicació en la societat. Aquest 2013 hi hem destinat una inversió que ha representat el 2,71% dels
beneficis del Banc.

Els valors que ens defineixen
Al vostre servei i al servei del país
El lema de Crèdit Andorrà resumeix la nostra visió com a Grup al voltant d’un propòsit simple: servir els
clients i servir el país, la qual cosa implica treballar per assegurar i millorar el benestar econòmic i social
de les persones, les empreses i la societat en general. Treballem amb i per a la societat fent compatibles els objectius de negoci amb les prioritats i aspiracions dels nostres clients, accionistes, empleats, l’entorn i el conjunt
de la societat.

Orientació
als clients

Clients
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Proactivitat
i innovació

Orientació a
objectius

Empleats

Lideratge

Comunicació
clara i
transparent

Comunitat

Treball
en equip

Gestió
de persones

Medi ambient

La nostra activitat
Andorra

Al món

Banca Comercial
Reflex de la nostra vocació de servei, som el banc que
des del 1949 treballem per a particulars, empreses i institucions amb solucions innovadores i avançades. Amb
les noves divisions de Retail i Corporate responem a les
demandes de cada tipus de client amb un tracte personalitzat i de proximitat, gràcies a la xarxa d’oficines més
àmplia del país.

Wealth Management
La nostra activitat internacional se centra en la banca
privada i la gestió patrimonial (wealth management),
caracteritzada pel tracte personalitzat i exclusiu (banca
boutique) i una oferta de serveis a mida (tailored services). Proposem solucions globals, amb una arquitectura
oberta guiada a través de la nostra plataforma financera
internacional en deu països: Andorra, Espanya, Luxemburg, Suïssa, els Estats Units (Miami), Mèxic, Panamà,
Paraguai, Perú i Uruguai.

Banca Privada
Més de 60 anys d’experiència en la banca privada
internacional, amb un tracte de confiança, un equip
altament qualificat i una gestió basada en el rigor, la
transparència i la discreció. La solidesa del Grup Financer Crèdit Andorrà com a principal hòlding financer
del Principat, reforçada amb la presència en places
financeres d’Europa i Amèrica, ens permet treballar
per establir amb els nostres inversors una relació a llarg
termini, fonament de la nostra vocació de servei.
Gestió d’Actius
Crèdit Andorrà Asset Management és la companyia del
Grup encarregada de l’activitat de gestió d’actius. Ofereix
els serveis de gestió discrecional i individualitzada de
carteres i d’assessorament en matèria d’inversions per als
clients de Banca Privada i Wealth Management, així com
la gestió d’una àmplia gamma de fons d’inversió.
Grup Assegurador
Des del 1996, el Grup Assegurador de Crèdit Andorrà
és un referent al Principat d’Andorra, amb una oferta
de productes a l’abast de particulars i empreses. Estem
presents en el mercat andorrà mitjançant Crèdit Assegurances, la matriu del Grup, que ofereix una àmplia
gamma de productes de vida risc i d’estalvi, i la consultora actuarial Vincles.

Grup Assegurador
En la línia d’expansió internacional del Grup ens hem
implantat a Espanya amb el hòlding ERM, des del qual
oferim una gerència integral de riscos, i amb CA Life
Insurance Experts, asseguradora de vida. La presència
a Amèrica s’ha iniciat aquest any amb l’obertura de CA
Vincles a Xile.

Activitat social
Fundació Crèdit Andorrà
La Fundació Crèdit Andorrà representa el nostre compromís amb la societat. Amb una trajectòria de més de
25 anys i amb la formació com a eix vertebrador, desenvolupa una activitat destacada en els àmbits educatiu,
social i cultural que l’han situada com la fundació privada més important del país, tant pel que fa als recursos
que hi destina com als programes en què participa.
Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats,
Organització i Humanisme de l’IESE
Creada el 2006 i sota la direcció del professor Josep
Maria Rosanas, pretén fomentar la interacció entre el
món empresarial i l’universitari, així com incentivar la
investigació, la responsabilitat social de les empreses i el
govern corporatiu.
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Grup Financer Crèdit Andorrà al món
Continuem creixent el 2013
Compra del 9,9% de Banque
Genevoise de Gestion (Suïssa)

Obertura de CA Life
Insurance Experts
(Espanya)

Obertura de CA
Vincles (Xile)

Activitat bancària i financera
• Crèdit Andorrà
Banca privada
• Banco Alcalá (Espanya)
Banque de Patrimoines Privés
(Luxemburg)
• Banque Genevoise de Gestion
(Suïssa)
• Banco Crèdit Andorrà
Panamá
• Oficina de Representación de
Crèdit Andorrà y de Banco
Crèdit Andorrà (Panamá)
en Uruguay
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Gestió d’actius i
Wealth Management
• Crèdit Andorrà Asset
Management
• Alcalá de Pensiones
• Gesalcalá, SGIIC
• Valira Capital Asset
Management
• Crediinvest Sicav / Investcredit
Sicav (Luxemburg)
• Private Investment
Management (Suïssa)
• Beta Capital Management LP
(Miami)
• CA México Asesores
Patrimoniales
• CA Perú Sociedad Agente
de Bolsa
• Valores Casa de Bolsa (Paraguai)

Assegurances
• Crèdit Assegurances
• Financera d’Assegurances
• CA Vincles
• ERM (Espanya)
• CA Life Insurance Experts
(Espanya)
• CA Vincles (Xile)
Activitat social
• Fundació Crèdit Andorrà
Empreses participades
• Ensisa / Nevasa (Grandvalira)
• Semtee (Caldea / Inúu)
• Crèdit Iniciatives

Principis rectors de bon govern
Grup Financer Crèdit Andorrà té un ferm compromís
amb la integritat, la transparència en la gestió i el bon
govern. Ens adaptem permanentment al compliment de
la normativa pròpia del sector i a l’homogeneïtzació dels
estàndards europeus i internacionals.

Funció de compliment
normatiu
Permet verificar el compliment
permanent i eficaç de les obligacions de l’entitat i de les persones
que en formen part (administradors, direcció general, personal i
agents financers).

Internament disposem d’un codi ètic i de conducta que
recull les normes de conducta professional que permeten
assumir una actuació responsable de les persones que en
formen part i que dóna cabuda a les noves filials, que treballen dins un marc propi alineat amb la filosofia del Grup.

Funció de gestió de risc
Garanteix que apliquem els procediments administratius i comptables
adequats, els mecanismes de control
intern i les tècniques eficaces de gestió
del risc que ens permeten determinar
els riscos derivats de les activitats,
els processos i els sistemes, així com
establir el nivell de risc tolerat.

Funció d’auditoria interna
Liderada per un òrgan independent
que s’encarrega d’examinar i avaluar
l’adequació i l’eficàcia dels sistemes,
els mecanismes de control intern i
les disposicions de l’entitat, a més de
formular recomanacions i verificar-ne el compliment.

Qualitat i excel·lència en la pràctica bancària
A Crèdit Andorrà assumim el compromís amb la millora contínua i la qualitat en el servei als clients i ens alineem
amb les millors pràctiques internacionals.

Qualificacions

Premis

Ràting A- / F2
L’agència de qualificació
internacional ha mantingut la qualificació de
Crèdit Andorrà, d’A- a
llarg termini i F2 a curt
termini.

Millor banc d’Andorra
en banca privada
2013
El premi al millor banc
d’Andorra en banca privada
el 2013, que atorguen anualment The Banker i PWM,
del Grup Financial Times,
reconeix la nostra oferta de
banca privada i suposa un
impuls al procés d’internacionalització. Crèdit Andorrà
és el primer banc del país
que rep aquest guardó.

Rànquings

Millor entitat de banca
privada d’Andorra del
2013
La publicació financera
Global Banking & Finance
Review ha distingit Crèdit
Andorrà com a millor entitat
de banca privada d’Andorra
del 2013. El premi reconeix
les entitats que ocupen un
lloc destacat en les àrees
d’especialització i d’excel·
lència dins de la comunitat
financera internacional.

Primer banc
d’Andorra en el
rànquing Top 1000
El Grup Financial Times
ha situat Crèdit Andorrà com a primer banc
d’Andorra en el rànquing
Top 1000 que elabora
anualment. En el rànquing
mundial ocupa la posició
778.

Crèdit Andorrà manté les certificacions ISO de gestió (9001:2008 als departaments de Tresoreria i Mercat de Capitals, i d’Administració de Mercats i
Control de Crèdit Andorrà; 9001:2008 a Crèdit Andorrà Asset Management; 9001:2008 a Valira Capital Asset Management) i ambientals (ISO 14001:2004
a Crèdit Andorrà)
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Òrgans de govern
Per acord del Consell d’Administració de Crèdit Andorrà, SA del 20 d’octubre del 2013, el Sr. Jaume Casal Mor substitueix el Sr. Antoni Pintat Santolària com a president del Consell d’Administració. El Sr. Antoni Pintat Mas s’hi incorpora com a vicepresident.

Consell d’Administració
•
•
•
•
•
•

Jaume Casal Mor, president
Antoni Pintat Mas, vicepresident
Rosa Pintat Santolària, consellera
Maria Reig Moles, consellera
Josep Vidal Martí, conseller
Josep Peralba Duró, conseller delegat / secretari

Comitè Executiu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Josep Peralba Duró, Conseller delegat / Director general
Xavier Cornella Castel, Director general de Negoci
David Betbesé Aleix, director de l’àrea de Banca Privada Internacional
Josep Brunet Niu, director del Grup Assegurador
Sílvia Cunill Calvet, directora de l’àrea de Banca Comercial
José Luis Dorado Ocaña, director de l’àrea Financera
José Ignacio García Fernández, director de l’àrea de Banca Privada Amèrica
Agustí Garcia Puig, director de l’àrea de Secretaria General Tècnica
Frederic Giné Diumenge, director de l’àrea de Crèdits
Francesc Jordà Blanes, director de l’àrea de Control de Gestió i Planificació Financera
Ramon Lladós Bernaus, director de l’àrea de Mitjans
Frank Martínez Sánchez, director de l’àrea de Banca Privada Europa
Andrés Roldán Cubas, director de l’àrea de Riscs i Compliment Normatiu

Consell Assessor
• Stève Gentili, president del Forum Francophone des Affaires (FFA) i president de la BRED, principal banca
regional francesa, membre del grup Banques Populaires
• Enrique de Leyva, exdirector a Espanya de McKinsey i soci fundador de Magnum Capital
• Joaquim Muns, catedràtic emèrit d’Organització Econòmica Internacional i catedràtic Jean Monnet d’Integració Europea a la Universitat de Barcelona. Exdirector executiu del Fons Monetari Internacional (FMI) i
del Banc Mundial i exconseller del Banc d’Espanya
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Estructura organitzativa
Consell d’Administració

Auditoria interna

Consell Assessor

Conseller delegat - Director general
Josep Peralba Duró

Direcció de l’àrea de Mitjans
Ramon Lladós Bernaus

Direcció de l’àrea de
Secretaria General Tècnica
Agustí Garcia Puig

Relacions Humanes
Sistemes
Organització i Serveis Generals

Relacions Institucionals
Comunicació Corporativa
Fundació Crèdit Andorrà
Serveis Jurídics

Direcció de l’àrea de Crèdits
Frederic Giné Diumenge

Direcció de l’àrea de
Control de Gestió i
Planificació Financera
Francesc Jordà Blanes

Anàlisi
Concessions
Recuperacions

Comptabilitat
Control de Gestió
Gestió del Balanç

Direcció de l’àrea de Riscs
i Compliment Normatiu
Andrés Roldán Cubas
Compliment Normatiu i Control Intern
Prevenció de Blanqueig
Risc Financer i Operacional

Director general de Negoci
Xavier Cornella Castel

Màrqueting

Direcció de l’àrea
de Banca Privada
Amèrica
José Ignacio
García Fernández

Direcció de l’àrea
de Banca Privada
Europa
Frank Martínez
Sánchez

Direcció de l’àrea
de Banca Privada
Internacional
David Betbesé
Aleix

Direcció de l’àrea
de Banca
Comercial
Sílvia Cunill
Calvet

Direcció de l’àrea
Financera
José Luis Dorado
Ocaña

Direcció del Grup
Assegurador
Josep Brunet Niu

Miami (EUA)
Mèxic
Panamà
Paraguai
Perú
Uruguai

Espanya
Luxemburg

Andorra
Suïssa
Europa de l’Est
Altres territoris

Banca d’Empreses
Banca de Particulars
Xarxa d’oficines
Producció

Gestió d’Actius
Tresoreria
Administració

Crèdit Assegurances
CA Vincles
Participades no-vida
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Generació de valor per a la comunitat
Grup Financer Crèdit Andorrà som un important
contribuïdor a l’economia andorrana i promovem la
generació de riquesa en la nostra cadena de valor.

Clients

Societat

3.053 milions d’euros en inversió
creditícia

Hem destinat el 2,71% dels beneficis
a iniciatives per a la comunitat
(educació, cultura, benestar i
economia)

Empleats
Una plantilla de 412 persones a
Andorra

Medi ambient
Hem contribuït amb 25.257 euros
a millorar el nostre comportament
envers l’entorn

Estat del valor afegit (EVA)
El gràfic de l’estat del valor afegit, elaborat a partir de les dades del compte de pèrdues i guanys, mostra la distribució del valor econòmic que ha generat el Grup entre els seus diferents grups d’interès.
Valor econòmic creat: 278.278 (milers d’euros)

Educació
18,80%

Proveïdors
11,63%
Accionistes
51,79%

18,80%

Interessos i càrregues assimilables

18,80%

Proveïdors

11,63%

Despeses generals

11,63%

Empleats

19,18%

Despeses de personal

19,18%

Comunitat

Comunitat
3,6%

3,6%

Pagaments a administracions públiques

2,88%

Comunitat

0,71%

Medi ambient

0,01%

Accionistes
Empleats
19,18%
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Clients

Amortitzacions

51,79%
8,14%

Provisions

17,75%

Reserves i dividends

25,90%

Al servei dels clients
Orientació

Proactivitat

als clients

i innovació

Orientació
a objectius

La lleialtat a un model de negoci fonamentat en el servei ens porta a un esforç constant de millora en tots els àmbits
de relació amb els clients. La nostra implicació persegueix el tracte personalitzat i pròxim, uns serveis innovadors i
avançats, productes adaptats a les necessitats dels diferents usuaris (particulars, empreses i institucions) i una oferta
global d’alt valor afegit.
Per això som la primera institució financera del país, fruit d’un treball constant per detectar i comprendre les
necessitats dels nostres clients, actuals i potencials. Un equip de professionals altament qualificats i capacitats ens
permet donar la millor resposta, ajustada a un entorn canviant.

Millorar el servei per a uns clients més satisfets
A Crèdit Andorrà, amb la finalitat última de la màxima
satisfacció dels clients, desenvolupem accions
encaminades a donar una resposta eficient i adequada
a les necessitats de les persones i empreses que ens fan
confiança. En aquesta línia, hem invertit en la formació
de la xarxa de gestors comercials en tres àmbits molt

específics: sobre el nou model tributari, per informar
els clients del nou marc fiscal; sobre anàlisi de balanços,
per assessorar autònoms i petits empresaris, i sobre
resiliència, per aprendre a afrontar amb èxit situacions
de conflicte.

Personalització en l’atenció de Banca
d’Empreses (Corporate)
Com a banc orientat totalment als clients, el 2013 hem
introduït millores en l’atenció a empresaris, autònoms i
emprenedors:
• espai personalitzat
• gestors especialitzats
• servei d’assessorament i acompanyament

Volem ser la primera opció financera per a les empreses
i professionals emprenedors que desitgin instal·lar-se a
Andorra i per això els oferim assessorament i acompanyament a través d’aquesta unitat especialitzada en el
procés d’obertura econòmica creada recentment.
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Innovació en els serveis de
banca en línia

Més canals de comunicació
per estar més a prop

Assolir i mantenir una posició capdavantera en tecnologia i innovació és una prioritat estratègica i operativa
del Grup, perquè les noves aplicacions ens ajudin a
reforçar el negoci, sempre en benefici dels clients.

Mantenir un diàleg fluid i constant amb els clients
ens permet copsar-ne les inquietuds i reaccionar amb
la millor resposta davant de les seves necessitats. Per
això, cada vegada més dediquem esforços a millorar i
potenciar els canals de comunicació en tots els àmbits
de relació.

El 2013 hem ampliat les prestacions del servei de banca
online, facilitant el sistema operatiu i transaccional a les
aplicacions per a dispositius mòbils mitjançant l’e-Crèdit Mòbil. També hi hem introduït novetats per afavorir-ne la funcionalitat, com ara el menú contextual, el
sistema d’alertes per SMS i les remeses automatitzades
per a les empreses.

El nou portal web
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El nou portal web www.creditandorra.com respon a la
voluntat del Grup d’alinear l’estratègia de negoci amb el
reposicionament online.
• Conceptualització orientada al servei, fent
èmfasi en l’àrea de Banca Privada, com a element
clau de l’expansió internacional.
• Èmfasi en la presència internacional, amb
elements de geolocalització.
• Reforç de l’enfocament corporatiu, amb la Sala
de Comunicació com a espai de gestió de la
informació i l’actualitat del Grup.
• Espai per a la presència a les xarxes socials.

Rendibilitat responsable
Oferir la millor rendibilitat i protegir el capital dels nostres
clients són els objectius dels nous fons Proactive Protection. Destaquen pel gran control del risc i una ràpida adaptació al mercat, seguint la filosofia value investing (inversió
amb valor), que es caracteritza per buscar una rendibilitat
sostinguda en el temps i per sobre dels índexs de mercat.

Aliances estratègiques
Mantenim acords amb reputades firmes d’inversió per
posar a l’abast dels nostres clients les millors solucions
i propostes de valor en el servei d’intermediació per
accedir als mercats financers:

Servei d’intermediació financera
Responent a la vocació de servei que ens defineix, actuem com a intermediaris davant dels clients per facilitar-los l’accés als mercats financers i proporcionar-los la
possibilitat d’accedir a actius i inversions habitualment
a l’abast només d’institucions del sector.

• Bestinver, líder a Espanya com a societat de
gestió de patrimonis.
• Gamco Asset Management, reconeguda
companyia nord-americana de serveis financers
amb un dels millors departaments d’anàlisi en
renda variable en dòlars de la indústria financera.

Inversions que aporten valor
Crèdit Andorrà som part activa del desenvolupament
econòmic i social del país. Tenim el repte prioritari de crear
valor per als col·lectius amb els quals estem en relació i, en
contrapartida, prevenir o minimitzar els factors amb un
possible impacte negatiu sobre els nostres grups d’interès.

El turisme i l’esquí
com a motors del país

Abonaments per a l’Electrosnow i
vols gratis a 9 ciutats europees ens
han acostat als nostres clients més
joves, a través de sortejos per les

xarxes socials

Els patrocinis directes o indirectes i els convenis renovats amb els principals agents del sector turístic suposen
una inversió directa anual que frega el milió d’euros, que
ampliem amb la nostra implicació indirecta en forma
de patrocinis, col·laboracions i participació indirecta en
esdeveniments:
•
•
•
•
•
•

Conveni de promoció i patrocini de GrandValira
Conveni de promoció i patrocini de Vallnord
Patrocini de Naturlandia
Patrocini amb la Federació Andorrana d’Esquí
Patrocini exclusiu dels clubs d’esquí ECA i ECOA
Patrocini del Trofeu Borrufa

Imatge de la campanya ‘Vola gratis’
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Suport al teixit empresarial
Materialitzem el nostre ajut al món empresarial amb
un acompanyament constant a les iniciatives privades
i públiques per garantir-ne el bon funcionament i la
perdurabilitat en el temps. Alhora, promovem activitats
en col·laboració amb altres institucions que contribueixin
a aprofundir en tots els aspectes d’interès per als nostres
empresaris i emprenedors:

• Fira d’Andorra la Vella i Fira de l’AIVA
• Conferències i actes d’interès econòmic oberts
als nostres clients
• Participació en la XXIV Trobada Empresarial del
Pirineu
• Col·laboració amb l’Empresa Familiar
Andorrana (8è Fòrum de l’EFA i Cicle de l’EFA)

Avantatges per als clients
Potenciar l’activitat dels principals sectors econòmics
és l’expressió de la nostra implicació en el país. Per
això estem convençuts que les hem de fer extensives al
conjunt de la societat, i en concret, als nostres clients,
en forma de descomptes, promocions i sortejos. D’entre
les iniciatives més rellevants destaquen:

Fira d’Andorra la Vella

• Sorteig Nòmina 6.000, per premiar els nous clients
i els que ja dipositen la seva confiança en el Banc
• Festa de la neu per als infants
• Descomptes i promocions en forfets d’esquí
• Sorteig d’iPhone i Ipad entre els usuaris dels canals
complementaris

Objectius 2013

Objectius 2014

Millorar i adequar el servei a les necessitats dels clients,
amb mecanismes de seguiment i control en la seva
satisfacció.

Potenciar els avantatges per als clients fruit de les
col·laboracions i patrocinis que el Banc impulsa amb
altres institucions del país.

Oferir noves i millors prestacions en productes i serveis.

Reforçar la difusió i comunicació als clients dels actes,
patrocinis i campanyes que promou el Banc.

Potenciar els avantatges per als clients fruit de les
col·laboracions i patrocinis que el Banc impulsa amb
altres institucions del país.

Seguir oferint noves i millors prestacions en productes i
serveis.

Seguir donant suport als principals sectors econòmics
del país per fomentar-ne la reactivació econòmica.

Seguir donant suport als principals sectors econòmics
del país per fomentar-ne la reactivació econòmica.

Reforçar la difusió i comunicació als clients dels actes,
patrocinis i campanyes que promou el Banc.

Seguir millorant els mecanismes de seguiment i control
de la satisfacció dels clients.

Llegenda: Assolit
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- En procés

Al servei de l’equip humà
Gestió

Proactivitat

de persones

i innovació

Lideratge

L’equip de persones que integren el Grup Financer Crèdit Andorrà en constitueixen també el motor. Fomentar-ne
les aptituds i capacitats, oferir llocs de treball estables i gratificants i donar resposta a les seves expectatives esdevenen els valors sobre els quals fonamentem la nostra filosofia, per aconseguir un equip humà implicat i compromès
amb els reptes, els projectes i els objectius de l’entitat.
Assegurar la competitivitat a llarg termini del Grup implica també atraure i retenir el talent, comptar amb els professionals amb els coneixements, la creativitat i la dedicació necessaris que garanteixin la millor atenció als nostres
clients. És a través de l’equip humà que podem fer palesa la vocació de servei que ens defineix.

Gestió eficient i integrada de l’equip
L’enfocament global en la gestió de l’equip humà és un
repte paral·lel al procés d’expansió internacional. En
aquesta direcció, impulsem solucions que consolidin
la cultura del Banc i ens permetin fer-la extensiva a la
resta de filials. Creiem que l’evolució organitzativa ha
d’acompanyar la política expansiva de negoci, per créixer de manera ordenada i sostinguda.

Som un banc global, també en
la gestió de les persones: transmetem
a la resta de filials els valors de servei
que ens defineixen a Andorra

L’aposta decidida per comptar amb els millors professionals en totes les àrees s’ha traduït en la posada
en marxa d’un model de gestió de les persones basat
en la definició de responsabilitats i funcions junt amb
la interrelació amb els diferents departaments, incloses dependències jeràrquiques i funcionals. Alhora,
hem promogut millores en l’estructura organitzativa,
acompanyades de les sessions formatives corresponents,
orientades a adequar el servei a les noves i canviants
necessitats dels clients.
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Extensió a les filials de la gestió
de l’acompliment
La gestió de l’acompliment és un procés permanent que
busca millorar l’efectivitat i la productivitat dels empleats del Banc amb relació a les demandes del seu lloc de
treball mitjançant la comunicació oportuna i permanent amb els seus responsables directes. D’aquesta
manera es facilita la planificació alineada i concertada
de les accions per assegurar l’assoliment dels objectius i
promoure el desenvolupament continu dels empleats i
dels equips de treball en general.

Així mateix, propiciem la participació en activitats de
team building amb l’objectiu de facilitar les relacions
entre empleats de diversos departaments i d’incrementar la seva cohesió i integració. Des de ja fa uns anys,
el Banc participa en el Trofeu Desman i en els Jocs
Interempreses.

El 100% de la plantilla de
Crèdit Andorrà està subjecta al
sistema de gestió de l’acompliment

La voluntat del Grup és fer extensiva la gestió de
l’acompliment implantada a Andorra als empleats de
totes les filials. El 2013 hem començat a treballar en
aquesta direcció amb les filials de l’Amèrica Llatina
(Uruguai i Panamà) i per al 2014 està previst acabar-la
d’estructurar a la resta d’empreses del Grup.

Beneficis socials de valor
Crèdit Andorrà té des de la seva fundació un compromís inherent amb els seus empleats i és l’única entitat
bancària del país que manté part de l’accionariat en
mans dels treballadors, que se situa en el 21% el 2013.
Precisament aquest any hem introduït canvis en el
sistema de contraprestacions, entre les quals destaca la
facultat que les accions siguin transmissibles als hereus.
Un pla de pensions, el Pla integral d’assistència mèdica
o condicions especials en productes i serveis són altres
avantatges socials de què gaudeixen els empleats del
Banc a Andorra. Amb la mateixa filosofia, també els
treballadors de les filials mantenen els avantatges que ja
tenien prèviament a la seva incorporació al Grup.
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L’equip participant al Desman, guanyador en l’edició 2013

Comunicació transversal i multicanal
Posem a disposició dels empleats diferents canals de comunicació i diàleg per fomentar el sentiment de pertinença
i la cohesió de l’equip, per transmetre els valors i la manera
de fer del Grup i per oferir-los la informació necessària que
doni resposta a les seves necessitats de comunicació. En
aquest sentit, destaca l’eina del Portal de l’Empleat, en què les
millores introduïdes han suposat incrementar la quantitat
d’informació que es gestiona i es transmet per aquest canal,
tant per a Andorra com per a la resta de filials del Grup.
Continua la consolidació del blog intern WeCrèdit com
a plataforma de comunicació, informació i relació entre
tots els empleats del Grup, que alhora en són els dinamitzadors pel que fa a l’aportació de continguts.

Estabilitat per a un equip divers i compromès
L’heterogeneïtat és un dels trets més destacats de l’equip
humà del Grup Financer Crèdit Andorrà. Som una empresa multicultural i multilingüe, on conviuen persones
de més de 20 nacionalitats diferents, reflex del món
global en què vivim. Uns perfils professionals diversos
que aporten riquesa i valor al model de gestió del Grup,

perquè és el compromís de les persones el fonament per
a una estratègia de negoci sòlida i de futur.
La plantilla del Grup Financer Crèdit Andorrà ha continuat creixent durant el 2013 amb la incorporació de
noves filials i pel reforç estructural d’algunes d’elles.

Evolució
662

609

696

411

412

418

2011

2012

2013

Nombre d’empleats del Grup Financer Crèdit Andorrà
Nombre d’empleats de Crèdit Andorrà (societats radicades a Andorra)

Piràmide d’edats
Dones

Homes

Anys
7
11
20

32

> 60

Promovem la inserció laboral
de les persones amb risc
d’exclusió

15
37

56-60

51

51-55

75

46-50

55

72

41-45

60

61

36-40

59

56

31-35
34

25

26-30
12

< 25

5 empleats d’Agentas presten
diferents serveis al Banc
i s’encarreguen de la gestió
de l’economat
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Distribució geogràfica de la plantilla
2013
Andorra

59%

Resta d’Europa

21%

Amèrica

20%
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Dones a la plantilla i en càrrecs de responsabilitat
2011

2012

2013

En plantilla

En càrrecs de
responsabilitat

En plantilla

En càrrecs de
responsabilitat

En plantilla

En càrrecs de
responsabilitat

Andorra

41%

23%

40%

21%

41%

23%

Espanya

52%

36%

52%

33%

54%

20%

Luxemburg

33%

10%

26%

13%

26%

0%

Mèxic

27%

22%

28%

22%

30%

44%

Miami (EUA)

36%

71%

36%

60%

39%

50%

Paraguai

-

-

29%

67%

47%

40%

Perú

-

-

53%

25%

36%

29%

45%

50%

47%

50%

45%

47%

-

-

-

-

20%

0%

41%

28%

42%

29%

42%

29%

Uruguai-Panamà
Xile
Grup Financer
Crèdit Andorrà

Plantilla amb contracte indefinit
2011

2012

2013

Andorra

100%

100%

97%

Espanya

96%

100%

97%

Luxemburg

100%

100%

97%

Mèxic

100%

100%

70%

Miami (EUA)

100%

100%

100%

Paraguai

-

89%

89%

Perú

-

81%

100%

100%

100%

100%

-

-

60%

99,5%

96,7%

94%

Uruguai-Panamà
Xile
Grup Financer Crèdit Andorrà

La mitjana de permanència a l’empresa dels empleats de Crèdit Andorrà és de 16,57 anys.
El 60% de les baixes del Grup Financer Crèdit Andorrà han estat voluntàries (el 64% corresponen a homes i el 36%,
a dones).
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Invertir en formació com a garantia de futur
La formació i el desenvolupament professional dels
empleats té com a objectiu facilitar acompliments efectius i promoure el talent per donar resposta als reptes
estratègics de futur. Per això hem continuat enfortint les
competències i els coneixements de l’equip humà, per
potenciar la millora dels perfils professionals, donar-los
suport per a l’òptim exercici de la seva tasca diària i
contribuir al seu creixement com a persones.

El 86% de la plantilla del Grup ha rebut formació, xifra
que puja fins al 100% en els casos d’Andorra, Luxemburg, Miami i Xile. El 2013 hem invertit de mitjana en
formació per empleat 1.004 euros i la mitjana d’hores
ha estat de 52,5, xifres que s’han incrementat respecte de l’any anterior. El 24% del total de la formació
impartida ha estat dins l’horari laboral, i prop del 80% a
Crèdit Andorrà ha estat sobre temes financers i bancaris, i idiomes.

Indicadors de formació

Personal que ha
rebut formació

2011

2012

Inversió mitjana en
formació per empleat
(€/empleat)

Mitjana d’hores
de formació
(h/empleat)

Formació dins
l’horari laboral

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Andorra

100% 100% 100%

925

1.135

1.081

54,5

54,2

52,5

27%

26%

24%

Espanya

31%

42%

122

15

556

5

28

14,9

100%

82%

78%

Luxemburg

100% 100% 100%

74

621

1.000

3

20

16

66%

23%

51%

Mèxic

77%

48%

277

67

0

36

1

18,5

15%

1,4%

100%

Miami (EUA)

100% 100% 100%

724

245

213

8

8

5,7

100% 100% 100%

59%

12%

Paraguai

-

-

71%

-

-

42

-

-

3

-

-

0%

Perú

-

-

27%

-

-

300

-

-

2

-

-

0%

82%

362

451

266

24,2

17,5

19

77%

93%

79%

Uruguai-Panamà
Xile
Grup Financer
Crèdit Andorrà

100% 100%
-

-

100%

-

-

0

-

-

0

-

-

0%

88%

91%

86%

710

812

1.004

40,5

41,6

52,5

30%

41%

24%

Les dades de 2011 corresponen únicament a ERM.

27

Tipologia de la formació impartida
Dades de Crèdit Andorrà (societats radicades a Andorra) el 2013

Organització i aplicacions

5%

Idiomes

35%

Financera i bancària

25%

Juridicolegal

10%

Medi ambient

5%

Desenvolupament de competències

10%

Comercial i vendes

4%

Productes

4%

Prevenció de riscos laborals i altres

2%

127 empleats i directius
de la xarxa comercial han seguit
formació per millorar l’autolideratge
i proporcionar-los eines de gestió
personal

Objectius 2013

Objectius 2014

Seguir donant suport operatiu al procés d’expansió
internacional.

Reforçar les àrees amb presència internacional segons
el pla estratègic.

Donar a conèixer a tot el Grup la política i els procediments bàsics per a les relacions humanes.

Adaptar el programari de gestió de RH per a la introducció de l’IRPF a Andorra el 2015.

Continuar amb la implantació del sistema de
l’acompliment i el pla de formació.

Continuar la formació de l’equip de vendes de Banca
Comercial per millorar el seu coneixement dels productes i les capacitats de venda als clients.

Posar en marxa el directori actiu del WeCrèdit.
Estendre l’avaluació de l’acompliment a totes les filials
del Grup on encara no ha estat implantat.
Llegenda: Assolit
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- En procés

Al servei de la comunitat
Lideratge

Comunicació

Proactivitat

clara i transparent

i innovació

A Crèdit Andorrà posem en pràctica el lema Al vostre servei i al servei del país amb una forta i efectiva implicació
amb Andorra i la seva societat. Al llarg dels més de 60 anys de trajectòria, des del Banc hem dedicat recursos materials i humans a crear i consolidar un ampli teixit de col·laboracions i iniciatives encaminades al creixement social,
econòmic, cultural i educatiu del Principat.
La materialització d’aquest compromís es reflecteix de manera més evident amb la Fundació Crèdit Andorrà, que
des de fa més de 25 anys treballa Al servei de les persones per dotar la societat de les eines necessàries per al desenvolupament futur. Amb la formació com a eix vertebrador de les iniciatives que promou, la Fundació centra els
esforços en els àmbits educatiu, social i cultural, mitjançant un ampli ventall d’activitats pròpies que destaquen per
la varietat i per ser totes gratuïtes. Els recursos que hi ha destinat i els programes que ha promogut han convertit
l’entitat en la fundació privada més important d’Andorra.

Inversió global consolidada

Altres 4,20%

Patrocinis
esportius
41,63%

1,27%

Dinamització
econòmica
54,16%

66,73%

Altres 8,42%

32%

Cultura
30,57%

Iniciatives
mediambientals

Societat
35,61%

Iniciatives econòmiques i institucionals

Educació
25,40%

Fundació Crèdit Andorrà
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Implicats amb el país
A Crèdit Andorrà creiem en Andorra i ho manifestem
amb un important programa de patrocinis encaminat a
realçar les iniciatives que contribueixen a fer créixer el
país.
Estar al costat dels nostres empresaris i emprenedors,
implicar-nos en projectes competitius i donar suport a
iniciatives de futur són els motius que ens empenyen
a participar en els sectors clau per a l’economia del país.

Expedició Crèdit Andorrà Everest 2013

Al costat de l’esport nacional
Andorra té en la neu un dels sectors clau per al desenvolupament com a país, i des de Crèdit Andorrà hem
contribuït a fer-lo créixer i consolidar-lo.
Així, entenem la nostra implicació en una perspectiva
global, que abasta els tres principals àmbits d’actuació:
estratègic (participació en l’accionariat d’Ensisa i Nevasa), de competició (amb patrocinis i col·laboracions) i
formatiu (a través d’acords i convenis).

L’expedició liderada per l’alpinista andorrà Domènec,
Domi, Trastoy ha aconseguit portar el nom d’Andorra al cim més alt del món. Crèdit Andorrà hi va ser
present des de l’inici, primer com a patrocinador de la
campanya, després amb el suport diari a l’expedició i,
finalment, acompanyant Trastoy en el seu èxit, en ser el
primer andorrà que aconsegueix pujar a l’Everest.
Els valors d’esforç, superació i compromís envers uns
objectius ens van fer creure en una de les fites més
importants en la història de l’esport nacional, fita que
vam voler compartir amb el conjunt de la societat
andorrana amb l’edició del documental Andorra al cim
del món: una història d’esforç, somnis i reptes, que narra
de primera mà l’aventura de Domi Trastoy. Al canal
Crèdit Andorrà de Youtube podeu seguir el dia a dia
de l’expedició.

Copa d’Europa Soldeu 2013 d’esquí alpí masculí

Patrocini de la Copa d’Europa
masculina d’esquí alpí a Soldeu
Patrocini principal amb la

Federació Andorrana d’Esquí
Suport a la base: Esquí Club
Domènec Trastoy al cim de l’Everest
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d’Andorra, Esquí Club Ordino-Arcalís
i Trofeu Borrufa

La formació, clau de futur
Per als joves
A Crèdit Andorrà entenem l’educació dels nostres joves
com la millor inversió de futur i l’hem volguda refermar
a través del programa de la Fundació Crèdit Andorrà
de beques per a estudis superiors. Aquest any se n’han
atorgades tres més, i ja sumen en total 179 estudiants en
46 ciutats d’arreu del món.

Per als empresaris i emprenedors
El desenvolupament d’un teixit econòmic i empresarial
competitiu i innovador és un altre dels objectius prioritaris de Crèdit Andorrà envers la comunitat. Per això
impulsem conferències i jornades de promoció econòmica amb els millors experts en cada àmbit per proporcionar eines i recursos als professionals i emprenedors
que els permetin encarar amb garanties els reptes d’un
entorn cada cop més global i exigent.
Des del 2006, la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats,
Organitzacions i Humanisme de l’IESE, dirigida pel
professor Josep Maria Rosanas, posa en contacte la
reflexió acadèmica amb la realitat empresarial. L’anàlisi macroeconòmica va arribar aquest any amb José
Manuel González Páramo, exdirector del Banc Central
Europeu, que va oferir les Claus econòmiques per entendre el 2012 i les perspectives de futur. La jornada Els
petits estats i la UE, organitzada conjuntament amb el
Cidob, va aportar eines de debat al procés de negociació
d’Andorra i la resta de microestats amb Europa.

Claus econòmiques per
entendre el 2012
José Manuel González-Páramo,
professor d’Economia a l’IESE

Expectatives dels mercats
de renda variable
Francisco García Paramés, director
general d’inversions de Bestinver

Evolució dels mercats
financers americans
Robert Leininger, vicepresident de
Gamco

Reptes de política fiscal
internacional per a Andorra
Michel Collet, soci de CMS Bureau
Francis Lefebvre i Gerard Martínez,
soci director de GM Consultors

Jornada sobre inversió a
Andorra amb la Cambra de Comerç
dels EUA

Els clústers i la competitivitat
Antoni Subirà, professor emèrit de
Finances de l’IESE Càtedra Crèdit
Andorrà

Antoni Subirà
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La cultura a l’abast de tothom
A través de la Fundació Crèdit Andorrà hem donat continuïtat a alguns dels projectes culturals més consolidats
al país i hem promogut iniciatives inèdites fins aleshores
que han contribuït a situar Andorra en l’òrbita dels centres
culturals més actius. La mostra Antic Egipte i teixits coptes
de Montserrat va permetre veure a Escaldes-Engordany
una selecció de teles i utensilis de la col·lecció que Ramon
Roca-Puig va donar a l’Abadia de Montserrat.

des d’un vessant pedagògic, els Concerts familiars han
presentat al públic familiar les propostes d’aquest mateix projecte.
El Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà s’ha consolidat com una de les cites imprescindibles
del panorama cultural andorrà. Amb un programa marcat
per l’eclecticisme i la innovació, el Festival ha presentat les
propostes de la Nit americana, amb l’ONCA i el clarinetista Michel Lethiec, i de Barrockers, en què solistes de la
Jonca interpreten peces del Barroc amb l’acompanyament
d’instruments contemporanis. El cartell el van tancar dos
noms destacats del panorama musical espanyol: Rosario
va omplir l’escenari de l’Auditori Nacional amb la seva personal fusió de flamenc, rumba i rock. També va fer el ple el
gaiter Carlos Núñez, que tornava a Ordino per presentar el
seu nou treball, Discover.

Mostra Antic Egipte i teixits coptes de Montserrat

Cultura i educació han anat plegades aquest 2013 gràcies a l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA).
Primer, amb la innovadora proposta ONCA Bàsic,
introduïda amb motiu de la celebració del 20è aniversari i que ha acostat la música clàssica a la població amb
una sèrie de deu concerts en format bàsic per diferents
parròquies.

Rosario

L’Escena Nacional d’Andorra ha estat una altra de les
institucions a les quals hem continuat donant suport, a
través de la Fundació Crèdit Andorrà. Més de 600 persones han gaudit de les tres obres programades, El petit
príncep, El vigilant i La casa de Bernarda Alba.

Llum, càmera i acció

La formació també ha volgut arribar al públic més jove,
per això ha estès als alumnes de segona ensenyança el
projecte educatiu Llum, càmera i acció. Engegat el 2011
amb els de primera ensenyança, permet que els escolars
entrin en contacte amb la música a través de les obres més
conegudes de la història del cinema. I finalment, també
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La casa de Bernarda Alba

Preservant el patrimoni cultural
Conscients de la importància de promoure la conservació, la transmissió i la divulgació dels senyals d’identitat
del país, hem editat el llibre Ràdio Andorra. La història
d’un mite que va fer història, de Gualbert Osorio, periodista i últim director de l’emissora. Amb motiu de la
presentació va tenir lloc una taula rodona sota el títol El
paper de la ràdio avui, amb la participació de coneguts
periodistes radiofònics del país.
Portada del llibre Ràdio Andorra

A prop de les persones
Un ampli programa de patrocinis i col·laboracions ens
ha permès estar a prop dels col·lectius més diversos per
donar resposta a les seves inquietuds.

A través de l’esport
L’esperit de millora, el treball constant i la voluntat de
superació són valors inherents a l’esport que a Crèdit
Andorrà incorporem també com a propis. Amb aquest
objectiu hem fet costat a un gran nombre d’iniciatives que
fomenten la pràctica esportiva, entre les quals destaquen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trofeu Angolf (Aravell Golf Andorra)
Trofeu Golf Master
Campionat social Club de Golf Principat
Sport Hotel Hermitage & Spa
Pro-Am Crèdit Andorrà
Pro-Am Soldeu Camp de Golf
Trofeu Andros
Andorra Ultra Trail Vallnord
Copa del món de BTT

L’actiu dels més grans
Les persones constitueixen l’actiu més important de la Fundació i la gent gran mereix una atenció especial de l’entitat
a través del projecte La força dels grans, que bàsicament se
centralitza des de L’espai. Algunes de les activitats més destacades portades a terme durant el 2013 han estat:
• La ruta de senderisme guiada i els tallers de
smartphone, tauleta tàctil, Wii i teatre. L’èxit del taller
de teatre ha suposat que l’obra de final de curs del
grup de teatre de L’Espai s’hagi representat en cinc
parròquies.
• Conferències i xerrades de temàtica diversa dins
l’àmbit de la salut en el marc del programa Envelliment
saludable.

Taller de tauleta tàctil a L’espai
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Escolta activa de les necessitats
La nostra implicació amb el teixit social del país ens
permet estar atents a les inquietuds d’un gran nombre
de col·lectius.
La Fundació Crèdit Andorrà, davant de les necessitats
de nombroses famílies afectades per una situació de
precarietat econòmica, ha formalitzat la seva col·
laboració amb el Banc d’Aliments de Càritas, al qual
ha destinat més recursos aquest 2013.

Som pioners en el
desenvolupament
d’iniciatives socials
innovadores, com ara el programa
d’obtenció d’unitats de cordó umbilical

Tretze joves de la Federació Special Olympics Andorra
van competir, el juny, en els Jocs Olímpics de Gibraltar. Era la primera vegada que Andorra hi participava
en les modalitats d’atletisme, natació i futbol, una fita
que va ser possible gràcies al patrocini de la Fundació
Crèdit Andorrà.
Sensible al benestar i la salut de la població, la Fundació manté el compromís amb el programa d’obtenció
d’unitats de cordó umbilical, a través del qual es
promou la recerca i la investigació per a la curació
d’infants i adults que pateixen greus malalties de la
sang que comprometen la seva vida. L’èxit del programa queda reflectit amb les 298 dones que hi estan
inscrites i les 184 unitats de cordó recollides. A través
del programa La salut al dia es vehiculen els cicles de
conferències i tallers dedicats a col·lectius afectats de
malalties de gran repercussió social, com la celiaquia,
el tabaquisme, la fibromiàlgia i l’esclerosi múltiple.

Fullet del programa d’obtenció d’unitats de cordó umbilical

Objectius 2013

Objectius 2014

Mantenir el compromís de participar en la construcció
del futur del país.

Consolidar els programes de patrocinis i col·laboracions
en àmbits estratègics.

Cuidar el nostre actiu més important, les persones.

Continuar apostant per la formació com a motor de
desenvolupament econòmic i social.

Promoure, incentivar i donar a suport a les iniciatives de
desenvolupament econòmic.
Llegenda: Assolit
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Estendre a la resta de països on som presents el valor
de la implicació en el territori com a eina de progrés.

Al servei del medi ambient
Orientació
a objectius

Proactivitat
i innovació

Treball
en equip

Grup Financer Crèdit Andorrà és pioner en la implantació de mesures que redueixen l’impacte de l’activiat empresarial en l’entorn. Aquest compromís ambiental –materialitzat el 2004 amb la posada en marxa del Sistema de
gestió mediambiental (SGMA)– comprèn de manera transversal tota la cadena de valor, des de la mateixa activitat
financera fins als proveïdors, els clients i el conjunt de la societat.

Gestió ambiental consolidada
El Sistema de gestió mediambiental (SGMA), certificat
d’acord amb la norma ISO 14001 i que abasta totes les
oficines i centres operatius del Banc, ens permet dur a
terme una gestió proactiva orientada a la millora continuada amb l’objectiu de garantir el bon comportament
ambiental com a empresa responsable.

L’SGMA ens posiciona com el banc
del país amb una gestió ambiental
més consolidada

Principals línies d’actuació de l’SGMA:
•
•
•
•
•
•

Eficiència energètica i reducció d’emissions
Monitoratge dels consums
Minimització de residus
Optimització del consum de materials
Compra verda
Introducció de criteris ambientals en els
productes d’inversió
• Formació i sensibilització ambiental als empleats
i la societat

Implicació

Responsabilitat

Sensibilització

Banking Guide Project Team

Fons Crediinvest Sicav
Sustainability

15.000 bosses reutilitzables

Som el primer banc andorrà que
participa en un projecte inclòs en
el Programa Mediambiental de les
Nacions Unides per a les Finances
(UNEP FI) per elaborar la guia
Comptabilitat de gasos d’efecte d’hivernacle del sector financer, que ha
d’ajudar els intermediaris financers
a avaluar l’impacte de les emissions
dels préstecs i inversions en cartera.

Oferim als nostres clients la possibilitat d’una inversió en renda variable
en empreses capdavanteres en el
sector del creixement sostenible o que
apliquen criteris ambientals en la seva
activitat. Un any més som l’únic banc
del país amb aquest fons entre la seva
cartera de productes i que el 2013
acreditava 3,98 M € de patrimoni.

Porta’m a comprar és el lema imprès
en les 15.000 bosses reutilitzables
que hem repartit a través de la xarxa d’oficines de Crèdit Andorrà. La
iniciativa ha coincidit amb l’entrada en vigor del reglament per a la
supressió de les bosses d’un sol ús i
dóna continuïtat a les accions promogudes el 2003 i el 2006, quan se’n
van distribuir 35.000 unitats més.
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Eficiència energètica i emissions
Energia
El consum elèctric del 2013 ha disminuït, tant en valors
absoluts com relatius, principalment a causa de la
substitució de les làmpades halògenes dicroiques per
làmpades tipus LED a la seu social. Aquest canvi, iniciat
el 2012 i que ha tingut continuïtat durant el 2013, permet reduir el consum anual en aproximadament 73.000
kWh. Així mateix, hem continuat millorant el monitoratge dels consums amb la instal·lació de nous comptadors als centres de treball, la qual cosa ens permet
fer-ne un seguiment i control més acurat.
Tot i que el consum de gasoil ha augmentat –per atendre
les necessitats de clima derivades de les condicions meteorològiques–, les millores implantades el 2012 ens han
permès controlar-ne els consums i ajustar-los a la demanda, fins i tot amb descensos que en algunes oficines
han arribat al 4% (oficina de plaça Rebés, per exemple).

Consum d’energia elèctrica (MWh)
Consum de gasoil (litres)

Oficina de plaça Rebés

2011

2012

2013

5.994

5.847

5.479

174.052

157.933

176.163

Tendència
2012-2013
-6,3%
+11,6%

Nota: Dades d’octubre a setembre.

Emissions
Amb el compromís de contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic, el 2013 hem comptabilitzat les emissions
de CO2 de les campanyes de màrqueting per tal de poder definir els objectius i polítiques més efectives per aconseguir minimitzar-les.

2011

2012

2013

t de CO2 derivades del consum energètic 1

1.306,74

1.353,04

1.351,86

t de CO2 derivades dels desplaçaments 2

-

14,89

130,76

Tendència
2012-2013
0,1%
-

1 Dades d’octubre a setembre. Fonts: Elaboració pròpia: Origen de l’electricitat d’Andorra - FEDA (15% hidroelèctrica i 85% d’Espanya i França a parts iguals).
Dades d’emissions de França - EDF. Dades d’emissions d’Espanya - CNE, Sistema de garantia d’origen i etiquetatge de l’electricitat.
2 Dades de gener a desembre. Fonts: Avió - DEFRA. 2013 Guidelines to Defra / DECC’S GHG Conversion Factors for Company Reporting. Versió 2013, i tren
d’alta velocitat, autobús i taxi - Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Guia Pràctica per al càlcul d’emissions de GEH. Versió març 2013.
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Millor gestió dels consums i residus
Aigua
La disminució del consum d’aigua del 2013 és per la menor necessitat d’aquest recurs per a la climatització dels centres
de treball i a un seguiment més acusat de les incidències que permet gestionar-les de manera més ràpida i eficient.

Consum d’aigua (m3)

2011

2012

2013

16.291

10.222

8.126

Tendència
2012-2013
-20,50%

Nota: Dades d’octubre a setembre.

Materials
El consum de paper per a clients ha disminuït gràcies a les mesures implantades per fomentar l’ús dels canals de comunicació complementaris, com ara la campanya Crèdit Andorrà et dóna +. El paper d’ús intern ha disminuït perquè es coneix
millor la plataforma informàtica Avaloq i perquè els empleats estan més sensibilitzats pel que fa a la implantació de bones
pràctiques ambientals.
Tendència
2012-2013

2011

2012

2013

Paper d’ús intern (t)

20,95

30,50

29,17

-4,36%

Paper per a clients (t*)

30,86

28,74

18,94

-34,11%

Tòners (unitats)

1.005

757

686

-9,38%

Nota: Dades d’octubre a setembre.

Residus
Hem millorat la gestió dels residus mitjançant una comptabilització més ajustada de les quantitats que se’n generen,
fet que ha propiciat un augment considerable d’algunes fraccions respecte al 2012.
Tendència
2012-2013

2011

2012

2013

27.527

24.259

15.984

-40,5%

Cartró (kg)

173

124

1.879

+830%

Diaris (kg)

4.881

4.191

1.912

-59,9%

86

77

1.140,9

Fluorescents (unitats)

3.087

1.272

1.365

+7,3%

Tòners (unitats)

284,5

393

508,2

+29,3%

Paper d’oficina (kg)

Plàstics (kg)

Nota: Dades d’octubre a setembre. Llegenda:

Reciclatge. Gestor especialitzat

Reciclatge. Deixalleria

Tractament

+1.018,5%

*

* Reciclatge o valorització energètica. Gestor especialitzat
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Objectius 2013

Objectius 2014

Fer un estudi dels nous productes del Banc per tal de
calcular el seu cicle de vida i la seva petjada de carboni.

Minimitzar les impressions innecessàries i reduir el consum de paper DIN A4.

Fer una auditoria energètica dels rètols amb LED.

Conscienciar en bones pràctiques d’eficiència energètica mitjançant monitoratges a les oficines.

Continuar amb la implantació del sistema de
l’acompliment i el pla de formació.

Mesurar i compensar voluntàriament les emissions de
carboni dels productes i serveis del Grup.

Disminuir el consum de sobres de paper d’ús intern.
Implantar un sistema de monitoratge de les
impressions per tal de reduir el consum de paper.

Incorporar requisits ambientals per a les compres a
empreses proveïdores.
Aplicar les bones pràctiques de la Sustainable Events
Guide a totes les col·laboracions i patrocinis del Banc.
Celebrar els 10 anys de la implantació de l’SGMA amb
accions dirigides als empleats del Grup i a la població.
Col·laborar amb la UNEP FI i el GHG Institute per mesurar
els gasos hivernacle dels productes d’inversió.
Crear una guia de bones pràctiques per als
departaments del Banc d’acord amb la Sustainable
Banking Guide.

Llegenda: Assolit
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Seu social i filials del Grup Financer Crèdit Andorrà
Activitat bancària i financera
Crèdit Andorrà

Oficina Seu Social
Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 88 86 00
Fax +376 88 86 01
Tel. Banca Empreses: 88 93 00

Banco Alcalá SA

C/ Ortega y Gasset, 7 4º
28006 Madrid. Espanya
Tel. +34 911 750 700

Banque de Patrimoines Privés, SA

30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel. + 352 27 207 1

Banco Crèdit Andorrà
(Panamá), SA

Torres de las Américas
Torre A, piso 10, Suite 1002 Punta
Pacífica. Panamá, Rep. de Panamá
Tel. +507 306 48 00

Oficina de Representación de
Crèdit Andorrà y de Banco
Crèdit Andorrà (Panamá)
en Uruguay
Edificio Beta 4 Oficina 102
Ruta 8, km 17.500 (Zonamérica)
91600 Montevideo. Uruguay
Tel. +598 2518 4559

Gescalá SGIIC

C/ Ortega y Gasset, 7
28006 Madrid. Espanya
Tel. +34 914 310 977

Valira Capital Asset
Management

C/ Moreto, 5
28014 Madrid. Espanya
Tel. +34 914 290 837

Investcredit Sicav –
Crediinvest Sicav

Sociétés d’investissement
à capital variable
Registered Office:
30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Crèdit Andorrà Holding
Luxembourg
30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Private Investment Management

PIM Private Investment Management SA
Case Postale 539
Rue du Général-Dufour 20
CH - 1211 Genève 17
Tel. +41 22 849 02 90

CA Perú Sociedad Agente
de Bolsa

Av. Rivera Navarrete 501 piso 16
Edificio Capital- San Isidro
Lima, Perú

Assegurances
Crèdit Assegurances

C/ Bonaventura Armengol, 6-8 2n
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 88 89 00

Vincles

C/ Bonaventura Armengol, 6-8 2n
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 88 89 00

ERM Hòlding

C/ Caravel·la La Niña, 12 9è
08017 Barcelona. Espanya
Tel. +34 932 803 133

CA Life Insurance Experts

C/ Goya 23, planta baja - 1ª planta
28001 Madrid. Espanya
Tel. +34 913 896 017

Beta Capital Management LP

CA Vincles Actuarial Chile

Gestió d’actius

777 Brickell Avenue. Suite 1201
Miami, Florida 33131
United States of America
Tel. +1 305 358 88 44

Crèdit Andorrà Asset
Management

CA México Asesores
Patrimoniales

Activitat social

Crediinvest SA
C/ Bonaventura Armengol, 6-8
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 88 95 10

Alcalá de Pensiones

C/ Ortega y Gasset, 7
28006 Madrid. Espanya
Tel. +34 914 311 166

Torre Tres Picos
Arquímedes núm. 19 pisos 1 y 2
Col. Bosque de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11580 México DF - México
Tel. +52 (55) 52814644

Apoquindo 4501, piso 12
Las Condes. Santiago de Chile. Chile
Tel. +569 5769 0673

Fundació Crèdit Andorrà
Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 88 88 80

Valores Casa de Bolsa

Avda. Mcal. López c/ Dr. Morra
Edificio Mariscal Center 4o Piso
Asunción, Paraguay
Tel. +595 (21) 600 450
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Segons la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat G3.1 de GRI, l’Informe té un nivell d’aplicació A
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