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Declaració del
conseller delegat
A Grup Financer Crèdit Andorrà celebrem un any més d’esforços
que en conjunt ens han permès continuar sent el banc líder a
Andorra i el banc de referència d’Andorra al món. Unim la nostra
vocació de compromís amb les persones i l’entorn amb l’aposta per
la sostenibilitat i el creixement com a fonaments per aportar valor a
la nostra societat.
Tanquem el 2015 amb un balanç positiu que posa de relleu el
bon funcionament del negoci, la gestió responsable de l’entitat,
que ens ha dut a una rendibilitat destacada, i uns elevats nivells
de capitalització i liquiditat que es troben per sobre dels mínims
exigits, i també de la mitjana de la banca europea. El volum de
negoci s’ha mantingut estable i ha arribat a 16.576 milions d’euros.
La ràtio de solvència s’ha situat en 21,82% i la de liquiditat en un
65,14%.
En un context marcat per la reestructuració del sector financer, un dels principals focus d’actuació
dels darrers anys ha estat l’anticipació i l’adaptació al nou entorn regulatori.
La nostra fortalesa a Andorra ens ajuda a projectar-nos amb credibilitat a escala internacional, on
se’ns identifica com un grup financer d’excel·lent reputació. Enguany destaca l’obtenció del guardó
a la millor entitat en responsabilitat social corporativa del país, per part de la publicació financera
Global Banking & Finance Review, que reconeix el compromís del Banc amb els nostres stakeholders
i la societat en què estem presents.
Aquest 2015 s’ha presentat a tots els nostres empleats i en totes les geografies “L’Aspiració Estratègica
del conseller delegat per al Grup Crèdit Andorrà. Horitzó 2020”, una reflexió que té la vocació de
ser compartida per tots, perquè concretar la visió de conjunt del nostre futur serà un avantatge
competitiu que, sumat al nostre diferencial en reputació i negoci actual, és la base per construir
l’èxit que volem assolir.
Ens trobem davant d’un nou paradigma on l’adaptació al canvi és contínua i esdevé clau. Treballem
per incorporar talent i noves eines de gestió a la nostra organització, que ens permetin no només
afrontar el nou context sinó també sortir-ne reforçats per tal de garantir un futur generador de
volums i beneficis creixents, sostinguts i sostenibles.
Al Banc entenem la relació amb els clients d’una forma multicanal, i per això hem continuat
impulsant millores en el nostre servei de banca en línia i amb el llançament de noves webs per
donar resposta a clients amb necessitats d’interacció i informació. Basem la nostra actuació en
iniciatives orientades a aportar valor i servir amb excel·lència als nostres clients.
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Un any més el nombre de persones que formem part del Grup ha continuat creixent. Davant
d’aquest fet, el 2015 hem consolidat un model de gestió matricial que ens permet enfortir els nostres
Serveis Centrals, que són la pedra angular que uneix i aporta valor a totes les parts. Així mateix,
la nostra ferma aposta per la retenció del talent s’ha fet palesa amb iniciatives que incentiven la
promoció interna.
La nostra voluntat de ser el banc d’Andorra referent en acció social, ens manté fidels a la nostra
vocació de servei als clients i al país, a través de la qual volem donar resposta als grans reptes de la
nostra societat, actuant en els àmbits de l’educació, la cultura i l’acció social per dotar-la de les eines
necessàries per al seu benestar i desenvolupament futur. Aquesta és i ha estat la raó de ser de la
Fundació Crèdit Andorrà.
Per la seva banda, el Banc fa efectiva la vocació de país amb el suport i impuls d’iniciatives que
fomenten l’esperit emprenedor i contribueixen al desenvolupament del teixit empresarial i a la
dinamització econòmica. En aquest sentit, una de les novetats destacades ha estat el nou cicle anual
de conferències Crèdit Andorrà Global Forum impulsat a través de la Càtedra Crèdit Andorrà de
mercats, organització i humanisme de l’IESE.
Continuarem treballant per generar valor i un impacte positiu: prioritzant la qualitat del servei per
superar les expectatives dels nostres clients, potenciant el desenvolupament professional dels nostres
empleats, actuant amb responsabilitat i gestionant amb la màxima eficiència i eficàcia la nostra acció
social.
Josep Peralba Duró
Conseller delegat
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El 2015 en xifres
Dades financeres

2014

2015

589 M €

623 M €

Solvència

20,26%

Liquiditat

Fons propis

Beneficis

Al servei del país
Clients

Inversió en RSC
(% respecte beneficis)

Dades de posicionament

2014

2015

Nombre d’oficines

11

11

21,82%

Xarxa de caixers

45

45

73,82%

65,14%

Oficines automàtiques

3

3

71,54 M €

72,00 M €

2014

2015

Equip humà

2014

2015

Plantilla
a Andorra

437 persones

481 persones

Plantilla
internacional

313 persones

332 persones

Contractes
indefinits

99%

94%

Dones a la plantilla

43%

44%

82%

93%

1.037 €/empleat

886 €/empleat

3,11%

3,66%

2.983 M €

2.993 M €

+8,7% usuaris

+5,8% usuaris

1,5 M €

1,2 M €

+0,9%

+ 2,6%
d’usuaris

Plantilla que ha rebut
formació

29.554 €

29.314 €

Inversió
mitjana
en formació

Comunitat

2014

2015

Medi ambient

2014

2015

Iniciatives de
dinamització econòmica

65%

68%

Fons
Sustainability

3,63 M €

2,39 M €

Iniciatives de suport
a la comunitat

35%

32%

Consum
d’electricitat

–16,3%

–1,9%

Inversió en educació

30%

22%

Consum de paper
per a clients

–2,0%

–31,3%

Inversió en societat

32%

34%

CO2 derivat del consum
energètic

1.331 tones

1.411 tones

Inversió en cultura

33%

44%

CO2 derivat dels
desplaçaments

163,4 tones

153,4 tones

Inversió
creditícia
Contractes de canals
(e-Crèdit i Contact Center)
Crèdit Estudis
Carnet jove 16punt30
Aportació de Crèdit
Andorrà a la Targeta
Unicef (banc + clients)
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Grup Financer
Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà som el principal grup financer d’Andorra, on des de fa més de 65 anys oferim
productes i serveis financers propis de la banca comercial, la banca privada i la gestió d’actius a
escala internacional, que es complementen amb l’activitat del Grup Assegurador, referent del sector
al país.
La nostra raó de ser i de fer es fa palesa amb el lema Al vostre servei i al servei del país. Entenem el
servei com el nostre vincle amb els clients, i el país com les geografies on treballem, especialment
Andorra. Volem sintonitzar el que som, el banc d’Andorra, amb el que volem ser, el banc d’Andorra
al món.
El nostre model de negoci respon a la vocació de servei i a la voluntat d’estar al costat de les persones
i les empreses. Amb un equip de 813 professionals (481 a Andorra, procedents de 31 geografies
diferents) treballem amb esforç i dedicació per consolidar una operativa orientada a l’especialització
i l’assessorament i per donar una resposta més ajustada a les necessitats concretes de cada client.
En un entorn canviant i en constant evolució, a Crèdit Andorrà mantenim aquells valors que ens
uneixen i defineixen l’essència de qui som i que ens inspiren dia a dia per avançar.

Els valors que ens defineixen

Orientació
als clients

Proactivitat
i innovació

Clients

Orientació
a objectius

Empleats

Lideratge

Comunicació
clara i
transparent

Comunitat

Treball
en equip

Gestió
de
persones

Medi ambient

Els valors ens han fet grans i són l’origen i la realitat del nostre avantatge competitiu.
La reputació, un excel·lent servei i els alts nivells de qualitat dels nostres productes
i serveis, així com l’eficàcia, són els atributs que ens defineixen i ens fan ser líders
a Andorra.
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La nostra activitat
Andorra
BANCA COMERCIAL
Fa bo el nostre lema, Al vostre servei i al servei del país, aportant solucions a les necessitats dels
clients i actuant amb voluntat de servei amb productes innovadors i avançats. Amb les noves
divisions de Retail i Corporate responem a les demandes de cada tipus de client amb un tracte
personalitzat i de proximitat, mantenint la xarxa d’oficines més àmplia del país.
BANCA PRIVADA
Ens definim com un servei boutique amb el suport d’una marca financera global en l’àmbit
del Wealth Management, amb serveis premium per als nostres clients i un tracte diferenciat i
especialitzat. La solidesa del Grup a Andorra, reforçada amb la presència en places financeres
d’Europa i Amèrica, ens permet treballar per establir una relació a llarg termini amb els nostres
inversors.
GESTIÓ D’ACTIUS
Crèdit Andorrà Asset Management és la gestora de fons d’inversió del Grup, la més antiga
dels bancs del país. 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.
Crèdit Andorrà Asset Management celebra el 25è aniversari i referma la
seva posició en el mercat andorrà gestionant i assessorant un patrimoni de
2.228 milions d’euros. El seu model es caracteritza per la recerca de negocis
comprensibles, ben gestionats i amb bones perspectives de generació de
beneficis que ofereixin un elevat potencial de revaloració.
GRUP ASSEGURADOR
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, que ofereix una àmplia gamma de productes de vida risc i d’estalvi, i la
consultora actuarial Vincles.

Al món
WEALTH MANAGEMENT
Oferim serveis globals de banca privada internacional i gestió de patrimonis (Wealth Management),
amb una arquitectura oberta guiada a través de la nostra plataforma financera internacional en
9 països: Andorra, Espanya, Luxemburg, Suïssa, els Estats Units (Miami), Mèxic, Panamà, Perú i
l’Uruguai. Amb un concepte de banca boutique donem un servei a mida del client, independent,
especialitzat, multibooking, flexible i amb una atenció personalitzada.
GRUP ASSEGURADOR
Som presents a Espanya amb el hòlding ERM, des del qual oferim una gerència integral de riscos, i
amb CA Life Insurance Experts, asseguradora de vida. També tenim presència a Xile a través de CA
Vincle.
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Activitat social
FUNDACIÓ CRÈDIT ANDORRÀ
La Fundació Crèdit Andorrà es va constituir el 1987 amb la creació d’un programa de beques com
a eix vertebrador. Des de llavors, ha ampliat progressivament el seu ventall d’activitats incorporant
projectes en tres grans àmbits temàtics: l’educació, la cultura i els programes socials. Actualment és
la principal fundació privada del país, tant en nombre de programes desenvolupats com de recursos
destinats.
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.

Un Grup amb vocació internacional
L’any 2003 vam iniciar el pla d’expansió per fer més internacional el Grup. Actualment som presents
a les principals places financeres d’Europa (Espanya, Luxemburg i Suïssa) i d’Amèrica (els Estats
Units, Mèxic, Panamà, Perú, l’Uruguai i Xile). Es tracta de places estratègiques per a la consolidació
i creixement del Grup en les àrees de banca privada, de gestió d’actius i d’assegurances.

Miami
(EUA)

Luxemburg
Suïssa
Andorra
Espanya

Mèxic
Panamà

Perú

Xile

Uruguai
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Activitat bancària
i financera

• Crèdit Andorrà
• Banco Alcalá (Espanya)
• Banque de Patrimoines
Privés (Luxemburg)
• Banco Crèdit Andorrà
(Panamá)
• Oficina de Representación
de Crèdit Andorrà y de
Banco Crèdit Andorrà
(Panamá) en Uruguay

Gestió d’actius
i Wealth Management

• Crèdit Andorrà Asset
Management
• Crèdit Andorrà Asset
Management Luxembourg
• Crediinvest Sicav / Investcredit
Sicav (Luxemburg)
• Alcalá de Pensiones
• Gesalcalá, SGIIC
• Private Investment Management
(Suïssa)
• Beta Capital Management LP
(Miami)
• CA México Asesores
Patrimoniales (Mèxic)
• CA Perú Sociedad Agente de
Bolsa

Assegurances

• Crèdit Assegurances
• Vincles
• ERM (Espanya)
•C
 A Life Insurance Experts
(Espanya)
• CA Vincles (Xile)

Empreses
participades

•E
 NSISA / NEVASA
(Grandvalira)
• Semtee (Caldea / Inúu)
• Crèdit Iniciatives

Activitat social

• Fundació Crèdit Andorrà

Alineats amb el nou paradigma de la banca andorrana
L’impacte de la crisi econòmica global, les transformacions d’Andorra per adaptar-se a un nou
context bancari i financer, i la globalització són els fets que constaten que ens trobem davant d’un
nou paradigma.
L’any 2015 ha estat marcat per dos grans focus d’atenció: l’avenç del sector bancari i financer
andorrà per alinear-se amb els principals protocols i normatives europees i internacionals i
l’impacte del cas de BPA.
En aquest context, la prioritat de Crèdit Andorrà ha estat mantenir i preservar la confiança i la
reputació davant les institucions, mercats i clients.
Actualment, les entitats que formen el sistema financer andorrà mantenen unes excel·lents ràtios de
solvència i liquiditat, es troben entre les més elevades dels països europeus i avalen la bona evolució
del sistema financer del país, així com la seva consolidació en el mercat intern i exterior amb una
diversificació i creixement del seu negoci.

Context internacional i europeu
El sector bancari andorrà està preparat per fer front als diversos canvis que es presenten,
especialment en l’adaptació dels serveis i processos als estàndards internacionals, per tal de
competir en igualtat de condicions amb la resta de places financeres mundials.
El sistema fiscal andorrà, basat fins fa poc en la imposició indirecta, està en procés de canvi per
situar Andorra en el context internacional com a país amb un ordenament tributari equiparable al
dels països de la Unió Europea i l’OCDE.
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Ha estat un procés d’acostament gradual i progressiu iniciat de forma decidida amb l’Acord
Monetari, que posa de manifest la voluntat d’Andorra d’avançar cap a la cooperació, la
transparència i l’intercanvi d’informació fiscal, amb l’adopció els darrers anys d’una sèrie de
mesures, entre les quals destaquen la llei sobre intercanvi d’informació fiscal, la modificació del
codi penal, els acords sobre intercanvi d’informació fiscal amb més de vint països, els convenis de
doble imposició amb països veïns (França, Espanya i Portugal), l’adopció d’un nou i complet sistema
tributari, i una nova normativa liberalitzadora de les inversions estrangeres. Aquestes mesures cap a
una acceleració reformista han permès a Andorra sortir de les llistes de paradisos fiscals d’Espanya i
de l’OCDE.

Andorra
EL NOU SISTEMA TRIBUTARI
El sistema tributari andorrà es troba en un procés de reforma fiscal iniciat amb la introducció de
nous impostos directes i indirectes, acompanyada d’una modificació de l’ordenament tributari que
ha de portar a un sistema fiscal andorrà modern i equiparable al dels països del seu entorn, tenint
present les peculiaritats d’Andorra i la seva estructura econòmica. En aquest context, la banca
andorrana s’ha continuat adaptant al nou entorn conjuntural amb l’adopció de diferents mesures
que assegurin el compliment de les noves lleis i alhora permetin alinear-se amb les normatives
internacionals.
• 2011. Entra en vigor la Llei 94/2010, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
• 2012. Entra en vigor la Llei 95/2010, de l’impost sobre societats, i la Llei 96/2010, sobre la renda
de les activitats econòmiques.
• 2013. Entra en vigor la Llei 11/2012, de l’impost general indirecte (IGI), i es crea l’Agència
Andorrana Fiscal i de Fronteres responsable de la gestió, la liquidació, la recaptació, el control i la
inspecció de tots els tributs d’àmbit estatal.
• 2014. S’aprova la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’impulsa la Llei 21/2014,
de bases de l’ordenament tributari, entra en vigor la Llei 10/2014, de 3 de juny, de modificació de la
Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
• 2015. Entra en vigor la Llei 21/2014, de bases de l’ordenament tributari, excepte per a alguns
comuns que serà el 2016, i la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que té com a
objectiu completar la configuració del marc fiscal andorrà en matèria d’imposició sobre la renda.
També s’aprova el Decret per al Reglament d’aplicació dels tributs, que preveu el desplegament
de totes les normes comunes per a tots els procediments d’aplicació dels tributs i regula de forma
específica els procediments de gestió i d’inspecció tributària.
ELS ACORDS D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ
El procés d’adopció dels estàndards internacionals de l’OCDE ha portat el Principat a la signatura
de diferents acords d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia.
• 2009. S’inicia un procés d’estandardització per homologar Andorra amb els països cooperants
amb l’OCDE a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria
fiscal amb sol·licitud prèvia.
• 2013. El Govern d’Andorra signa el Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en
matèria fiscal amb l’OCDE, que garanteix la confidencialitat i representa un pas endavant en la
mateixa línia que la resta de països de l’OCDE.
• 2014. S’aprova la Llei 12/2014, del 26 de juny, de modificació de la Llei 3/2009, d’intercanvi
d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, per respectar els criteris i la interpretació en

11

Informe de responsabilitat social corporativa 2015 | Grup Financer Crèdit Andorrà

constant evolució dels compromisos de l’OCDE. El Govern andorrà ha signat convenis bilaterals
d’intercanvi d’informació fiscal amb sol·licitud prèvia amb 23 països (21 dels quals ja han entrat
en vigor).
El Principat d’Andorra té signats 25 convenis bilaterals d’acords d’intercanvi
d’informació en matèria fiscal, en el marc dels criteris establerts pel G20 i l’OCDE.
ELS CONVENIS DE DOBLE IMPOSICIÓ
Els convenis de doble imposició són tractats internacionals que tenen com a finalitat evitar els casos
de doble imposició fiscal internacional mitjançant una sèrie de mesures que impliquin els dos estats
contractants. Aquests convenis faciliten la promoció de les inversions estrangeres i afavoreixen la
competitivitat de les empreses nacionals a l’exterior. Des de 2013 el Principat d’Andorra, amb la
voluntat de continuar la seva obertura econòmica i el procés d’homogeneïtzació amb els estàndards
internacionals, va firmar convenis de doble imposició amb França, Luxemburg, Espanya, n’ha
rubricat un amb Liechtenstein, i manté converses amb Portugal, Suïssa i Àustria.
L’INTERCANVI AUTOMÀTIC D’INFORMACIÓ
• 2015. S’inicia el procés per a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal a partir del 2018, en el marc
d’un acord amb la Comissió Europea. Aquest procés apunta, d’una banda, a la conclusió d’un
acord d’associació amb la corresponent incorporació del Principat d’Andorra al mercat interior
europeu i, de l’altra, s’avança a la revisió de l’acord de fiscalitat de 2004 a través de la introducció
d’un sistema d’intercanvi automàtic d’informació fiscal segons el nou estàndard internacional de
l’OCDE i del G20, que ja està en vigor entre la majoria dels estats membres de la UE.
Font: Andorra i el seu sistema financer 2014. Associació de Bancs Andorrans.

Aspiració estratègica: Horitzó 2020
El 2015 hem presentat a tots els nostres empleats “L’Aspiració Estratègica del conseller delegat per
al Grup Crèdit Andorrà. Horitzó 2020”, concebuda com a base i directriu del Pla Estratègic 20152018. L’aspiració és el full de ruta per gestionar i dirigir el canvi davant d’una nova realitat a nivell
macroeconòmic, sectorial i de país.
L’aspiració estratègica és fidel als valors culturals del Grup que, evolucionant segons els
requeriments del canvi però sense perdre l’essència, ens permeten seguir comptant amb la confiança
dels nostres clients, accionistes, empleats, l’entorn i el conjunt de la societat.

Avançant en el bon govern corporatiu
A Crèdit Andorrà continuem consolidant les bones pràctiques de govern corporatiu d’acord amb
el compromís de constant adaptació als més alts estàndards de bon govern i a les noves tendències
reguladores en aquest àmbit. Destinem esforços en matèria de govern corporatiu per garantir el
compliment de la normativa en cada un dels nostres àmbits d’actuació, anticipar les tendències
reguladores per optimitzar el posicionament del Banc i mantenir una actitud col·laboradora i
participativa amb els organismes reguladors.
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Principis de gestió i bones pràctiques
El nostre model de govern corporatiu l’integren principis, polítiques i normes que determinen
un conjunt de bones pràctiques dirigides a promoure que les nostres accions siguin responsables,
transparents i ètiques, la qual cosa és un compromís vers els nostres clients, accionistes, empleats
i el conjunt de la societat. Els mecanismes que tenim implantats afavoreixen la transparència en la
informació i defineixen un model de negoci eficient, sostenible i sostingut.
Comptem amb un Codi ètic i de conducta, alineat als requisits de l’Institut Nacional Andorrà de
Finances (INAF), que vetlla per la integritat i la transparència en les nostres actuacions. El codi
estableix les pautes de comportament dels nostres empleats i què s’espera de cada un d’ells. Inclou
tots els principis bàsics que han de tenir en compte quan actuen en nom o representació del Banc,
i es basen en una sèrie de premisses sobre temes específics, totes elles encaminades a assegurar la
integritat personal i de negoci. El Grup Crèdit Andorrà també disposa del Codi de Conducta en els
mercats de valors, que regula la nostra activitat.

Model de gestió i control de riscos
Els riscos implícits en l’activitat bancària i financera del Grup es gestionen amb criteris de
prudència, preservant permanentment els objectius bàsics de solvència, rendibilitat i eficiència.
Vetllem per l’aplicació dels 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.
• Departament d’Auditoria Interna. Liderat 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.
• Àrea de Riscos i Compliment Normatiu. A través dels departaments de Prevenció del blanqueig
de capitals i del finançament del terrorisme, Compliment Normatiu i Control Intern, l’àrea vetlla
pel control efectiu dels riscos i assegura que es gestionen d’acord amb el nivell de risc definit pel
Consell d’Administració. Durant el 2015 aquesta àrea ha consolidat i millorat les seves funcions i
tasques, i ha emprès noves accions per enfortir la cultura de riscos del Grup, entre les quals la més
destacada és l’aprovació per part del Consell d’Administració de la Política integral en matèria
d’inversió i gestió de riscos de Grup Financer Crèdit Andorrà. A banda d’aquesta política, el Grup
també disposa de la Política de Compliment Normatiu, la Política de Prevenció de Blanqueig de
diners o valors i del Finançament del terrorisme, i la Política de Protecció a l’inversor.
Gestionem el risc de forma integral a partir de la supervisió del compliment
de les normes polítiques, regulacions i codis en totes les seves dimensions.

Estructura de govern
El nostre model estableix la correcta estructura i el bon funcionament dels òrgans de govern,
procurant pels interessos de totes les parts i maximitzant de manera sostinguda el valor econòmic
de l’entitat.
Els òrgans de govern sobre els quals recau el control i gestió de Crèdit Andorrà són la Junta General
d’Accionistes, el Consell d’Administració, la Comissió Delegada del Consell i el Comitè Executiu.
Aquests òrgans aporten solidesa i confiança a les nostres actuacions i a tots els grups i àmbits amb
qui tenim relació.
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CLIENTS

EMPLEATS i ACCIONISTES

COMUNITAT

MEDI AMBIENT

Transparència

Credibilitat

Responsabilitat

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
• Jaume Casal Mor, President
• Antoni Pintat Mas, Vicepresident
• Josep Peralba Duró, Conseller delegat / Secretari
• Rosa Pintat Santolària, Consellera
• Maria Reig Moles, Consellera
• Josep Vidal Martí, Conseller
EQUIP DIRECTIU
• Josep Peralba Duró, Conseller delegat
• Xavier Cornella Castel, Director general
• Ramon Lladós Bernaus, Director de la divisió de Serveis Corporatius
• Martí Alfonso Simón, Director àrea de Banca Privada Andorra
• Josep Brunet Niu, Director del Grup Assegurador
• Sílvia Cunill Calvet, Directora àrea de Banca Comercial
• José Luis Dorado Ocaña, Director àrea d’Inversions
• Josep Escoriza Martínez, Director àrea de Mitjans
• José Ignacio García Fernández, Director àrea de Banca Privada Amèrica
• Agustí Garcia Puig, Director àrea de Secretaria General Tècnica
• Frederic Giné Diumenge, Director àrea de Crèdits
• Francesc Jordà Blanes, Director àrea de Control de Gestió i Planificació Financera
• Frank Martínez Sánchez, Director àrea de Banca Privada Europa i Noves Geografies
• Andrés Roldán Cubas, Director àrea de Riscos i Compliment Normatiu
Nota: A 31 de desembre de 2015.

URUGUAI

PERÚ

PANAMÀ

MÈXIC

ESTATS UNITS
D’AMÈRICA

José Ignacio García
Fernández

ÀREA BANCA
PRIVADA
AMÈRICA

RELACIONS
INSTITUCIONALS

Organigrama

FUNDACIÓ
CRÈDIT ANDORRÀ

LUXEMBURG

ESPANYA

Frank Martínez Sánchez

ÀREA BANCA
PRIVADA EUROPA

EXTERNAL
ASSETS
MANAGERS

ORIENT MITJÀ

EUROPA DE L’EST

SUÏSSA

Esteban Estévez Zurita

ÀREA BANCA PRIVADA
NOVES GEOGRAFIES

Frank Martínez Sánchez

ÀREA BANCA PRIVADA EUROPA
I NOVES GEOGRAFIES

COMUNICACIÓ
CORPORATIVA

ÀREA SECRETARIA
GENERAL TÈCNICA
Agustí Garcia Puig

NOUS NEGOCIS

BANCA
PERSONAL

GRANS CLIENTS

Martí Alfonso Simón

ÀREA BANCA
PRIVADA ANDORRA

SERVEIS
JURÍDICS

BANCA DE
PARTICULARS

BANCA
D’EMPRESES

ÀREA BANCA
COMERCIAL

Sílvia Cunill Calvet

CONTROL I
VALORACIÓ

ADMINISTRACIÓ

GESTIÓ D’ACTIUS I
MERCATS

ÀREA
D’INVERSIONS

José Luis Dorado Ocaña

MÀRQUETING

DIRECCIÓ GENERAL
Xavier Cornella Castel

CONSELLER DELEGAT
Josep Peralba Duró

CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ

ERM RISK
MANAGEMENT

CA LIFE
INSURANCE
EXPERTS

CA VINCLES
ACTUARIAL
CONSULTING

CRÈDIT
ASSEGURANCES

Josep Brunet Niu

GRUP
ASSEGURADOR

PLANIFICACIÓ
FINANCERA

CONSOLIDACIÓ I
PARTICIPADES

CONTROL DE
GESTIÓ

COMPTABILITAT

Francesc Jordà Blanes

ÀREA CONTROL
DE GESTIÓ I
PLANIFICACIÓ
FINANCERA

ARXIU CENTRAL
BANCA PRIVADA

CENTRE SERVEI
OFICINES

SISTEMES

ORGANITZACIÓ

ÀREA DE MITJANS

Josep Escoriza Martínez

DEPARTAMENT
D’AUDITORIA INTERNA
Lluís Montoliu Picolo

RECUPERACIONS

CONCESSIONS

ANÀLISI

Frederic Giné Diumenge

ÀREA DE CRÈDITS

COMPLIMENT
NORMATIU

CONTROL INTERN

PREVENCIÓ

Andrés Roldán Cubas

ÀREA DE
COMPLIMENT
NORMATIU I
CONTROL INTERN

Ramon Lladós Bernaus

DIVISIÓ
SERVEIS
CORPORATIUS

RELACIONS
HUMANES
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Qualitat i excel·lència en la pràctica bancària
Les distincions rebudes reflecteixen les sòlides magnituds del Banc, amb unes ràtios de solvència
i de liquiditat molt per sobre dels mínims exigits, i reafirmen el sostingut lideratge i la posició de
referència de Crèdit Andorrà al Principat d’Andorra.
El compromís a llarg termini amb l’excel·lència en el servei que oferim als clients implica a totes les
persones del Grup en la millora contínua, en el seguiment dels millors estàndards internacionals i
en la revisió periòdica dels processos interns.

Qualificacions

Fitch Ratings: ràting BBB / F3
L’agència de qualificació creditícia Fitch Ratings ha atorgat a Crèdit
Andorrà un ràting a llarg termini BBB, amb perspectiva estable, i un
ràting a curt termini F3, una qualificació que reflecteix l’estabilització
dels factors de crèdit i la capacitat del banc per fer front a la situació
financera del país (juliol 2015).

Rànquings

Primer banc d’Andorra en el rànquing Top 1000
La publicació financera Financial Times situa un any més Crèdit
Andorrà al capdavant de la banca andorrana en el seu prestigiós
rànquing Top 1000, en el lloc 800 (juliol 2015). El reconeixement
considera l’elevada capitalització del banc.

Premis

Millor entitat de banca privada i millor banc en responsabilitat
social corporativa d’Andorra 2015
La publicació financera Global Banking & Finance Review ha atorgat el
premi de banca privada a Crèdit Andorrà per tercer any consecutiu. El
premi destaca el lideratge del Grup a Andorra, l’impuls del negoci de
banca privada com a part de l’estratègia d’expansió internacional en
les principals places financeres d’Europa i Amèrica i el model de banca
privada boutique.
Per primera vegada ha estat reconeguda la tasca en responsabilitat
social corporativa (RSC) del Banc. El premi ha considerat la
commemoració dels 10 anys de l’aplicació de la política d’RSC dins
dels objectius estratègics del Banc, el compromís amb el país i la
societat, a través del programa d’accions educatives, socials i culturals
de la Fundació Crèdit Andorrà, i la implantació del Sistema de Gestió
Mediambiental (SGMA).
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Certificacions

Gestió de la qualitat ISO 9001:2008
• Àrea d’inversions de Crèdit Andorrà: departaments de Tresoreria,
Mercat de Capitals i d’Administració de Mercats i Control de Crèdit
Andorrà.
• Crèdit Andorrà Asset Management.
Gestió mediambiental ISO 14001:2004
• Crèdit Andorrà.
Global Investment Performance Standards (GIPS)
• Crèdit Andorrà Asset Management.

Creació de valor
Els resultats obtinguts en l’exercici 2015 reflecteixen el manteniment de la nostra posició de
referència en el sector al país, amb un volum de negoci que ascendeix a 16.576 milions d’euros i uns
recursos gestionats de clients de 13.583 milions d’euros.
La nostra activitat i model de negoci ens permeten tenir capacitat per generar desenvolupament
i benestar per als nostres grups d’interès. Conscients de l’impacte directe de la nostra activitat,
impulsem mesures que fomentin el creixement de l’economia a través del finançament del teixit
empresarial. D’altra banda, col·laborem en iniciatives que ajuden a dinamitzar l’activitat econòmica,
i contribuïm a la solidesa i el suport al teixit social del país o la protecció del medi ambient.

Clients

2.993 milions
d’euros en inversió
creditícia.

Empleats

481 empleats a
Andorra.

Societat

3,66% dels beneficis
destinats a
iniciatives per a la
comunitat (educació,
cultura, benestar i
economia).

Medi ambient

27.692,00 € invertits
en millores
ambientals.
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Estat del valor afegit
El gràfic següent, 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: 282.842 milers d’euros
Clients

12,55%

Interessos i càrregues
assimilables

12,55%

Proveïdors

15,36%

Despeses generals

15,36%

Empleats

22,77%

Despeses de personal

22,77%

Comunitat

3,77%

Pagaments a
administracions públiques

2,83%

Comunitat

0,93%

Medi ambient
Accionistes
Amortitzacions

45,55%

ACCIONISTES

12,55%
CLIENTS

15,36%

PROVEÏDORS

0,01%
45,55%
8,37%

Provisions

11,67%

Reserves i dividends

25,51%

3,77%

COMUNITAT

22,77%
EMPLEATS
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Integració de la
responsabilitat
social corporativa
en la gestió
Des dels nostres orígens, la responsabilitat social corporativa és un element clau de la manera de fer
i de ser del Banc, reflectida en els valors del nostre model cultural. Els aspectes socials, ambientals,
econòmics i de bon govern, juntament amb la responsabilitat, l’ètica i la transparència, es troben
integrats de manera transversal a tot el Grup. Harmonitzar els objectius de negoci amb els objectius
socials i ambientals per crear valor és la base del nostre compromís.
L’àrea de Secretaria General Tècnica, coordina la gestió dels aspectes vinculats a la responsabilitat
social corporativa i en dinamitza la implantació com un element transversal de tot el Grup.
Emmarcada en els sistemes de gestió existents i en el procés de millora contínua, és transversal a
tot el Banc abastant diferents direccions i àrees operatives que integren iniciatives en els àmbits
econòmic, social i ambiental.

La relació amb els nostres grups d’interès
Per mantenir relacions de confiança amb els grups d’interès, tenim establerts canals de comunicació
i de diàleg permanents i bidireccionals que permeten l’escolta activa i la participació.

Accionistes
Mitjans
de
comunicació

Empleats

Grup
Financer
Crèdit
Andorrà
Proveïdors

Clients

Comunitat (associacions,
fundacions, món acadèmic,
organismes públics, etc.)
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La materialitat
El principal objectiu de l’informe de responsabilitat social corporativa és oferir una visió integrada
de l’acompliment econòmic, social, ambiental i de govern corporatiu de Grup Financer Crèdit
Andorrà, donant resposta a aquells temes que interessen els col·lectius i persones amb qui ens
relacionem.
Per determinar quins són els temes rellevants, hem dut a terme un procés amb diverses fases, tal
com estableix la Guia G4 de GRI, i segons la norma AA1000 d’Accountability.
• 1. Identificació. Com a punt de partida hem identificat aquells temes més rellevants per als sectors
bancari, financer i d’assegurances considerant els impactes al llarg de la nostra cadena de valor i
als grups d’interès. Aquest exercici s’ha realitzat mitjançant el desenvolupament d’un estudi de
benchmarking sectorial sobre les bones pràctiques en l’àmbit de l’RSC a nivell global. Així mateix,
a nivell intern, s’han considerat les principals línies estratègiques i els valors del model cultural,
i a nivell extern, els següents estàndards de referència en sostenibilitat: la Guia G4 i suplement
sectorial de serveis financers de GRI, els estàndards Asset Management, Commercial Banks,
Insurance i Investment de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) i Governance &
Accountability.
Els temes identificats han estat classificats en sis categories: sector (estratègia de negoci i gestió
econòmica), ètica i integritat (bon govern corporatiu i compliance), servei (relació amb el client i
responsabilitat de producte), persones (gestió de l’equip humà), entorn (gestió mediambiental)
i relació amb la societat (acció social i implicació amb el país).
• 2. Priorització. Per a la priorització dels temes abans identificats, i seguint els principis de relació
amb els grups d’interès d’Accountability i l’estàndard AA1000SES (2011), hem dut a terme una
consulta específica mitjançant una enquesta en línia amb la qual s’han puntuat els diversos temes
en funció del seu grau d’importància per al desenvolupament sostenible i socialment responsable
del Grup. Per a la valoració s’ha comptat amb la participació de tots els grups d’interès interns i
externs del Grup.
A través de l’anàlisi estadística de les respostes rebudes s’ha determinat el grau d’importància de
cada un dels temes, uns resultats que queden plasmats a la matriu de materialitat. Per una banda,
es mostra el grau d’importància que el Grup atribueix als temes i, per l’altra, la importància dels
temes segons l’opinió dels grups d’interès.
Una vegada conclòs el procés i determinats els aspectes i el grau d’importància, s’ha decidit
considerar materials tots aquells temes amb importància alta tant per a l’entitat com per als seus
grups d’interès, alta-mitjana i mitjana-alta i mitjana-mitjana, respectivament.
• 3. Validació. Amb l’objectiu de garantir que la materialitat ofereix una visió raonable i equilibrada
del desenvolupament sostenible i responsable a nivell econòmic, ambiental, social i de bon govern
de Grup Financer Crèdit Andorrà, a nivell intern i amb la participació de membres de direcció i
dels departaments i àrees més directament vinculades a temes estratègics de l’RSC, s’han analitzat
amb detall els resultats obtinguts. Com a resultat d’aquesta anàlisi vertical, hem considerat
important determinar també com a materials els següents aspectes: internacionalització, eficiència
en el consum de recursos (electricitat, paper, aigua, etc.), emissions de CO2 i gestió dels riscos i
oportunitats derivades del canvi climàtic i gestió i minimització dels residus generats.
L’informe contempla els aspectes materials amb la informació específica sobre els enfocaments de
gestió i els indicadors. Addicionalment, es publica informació relacionada amb temes no materials
segons GRI G4 atès que permeten explicar de manera més completa l’acompliment del Grup en
RSC.
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Rellevància per als grups d’interès

MATRIU DE MATERIALITAT

11
10
15
16

14
12

13

17
7

22
19

8

27

18

3
1

2

33

9

6
20
34

21
26
5

25
24
23

35
30
28

4

29
32

31

Baixa

Mitjana

Alta

Rellevància per a Grup Financer Crèdit Andorrà

SECTOR

SERVEI

ENTORN

1. R
 esultats econòmics sostinguts i
sostenibles.

14. A
 judar els clients a prendre
decisions financeres més
informades.

28. Gestió i control dels impactes
ambientals.

2. L
 ideratge en la banca andorrana.
3. C
 ontrol i gestió integral del risc de
l’activitat i de les operacions.
4. Internacionalització.
5. Diversificació del negoci.
6. Proactivitat i innovació en productes
i serveis.
7. Impuls d’iniciatives de valor per als
clients i la societat.
8. I nclusió d’aspectes socials i
ambientals en l’estratègia del Grup.

15. Qualitat i eficiència en l’atenció al
client.
16. A
 ssegurar la privacitat i seguretat
de dades dels clients.
17. O
 ferta de productes i serveis
dissenyats per oferir un benefici
ambiental o social.

19. Universalitat en l’atenció i servei a
tots els segments de clients.

RELACIÓ AMB LA SOCIETAT

9.	Compliment i adaptació a canvis
normatius i regulatoris.

PERSONES

12. G
 arantir el correcte comportament
dels òrgans de govern de l’entitat.
13. R
 esponsabilitat en les compres a
proveïdors.

31. Gestió i minimització dels residus
generats.
32. Consideració de criteris ambientals
en la construcció i remodelació
d’oficines.

ÈTICA I INTEGRITAT

11. Ètica empresarial i prevenció de la
corrupció, el blanqueig de capital
i el frau.

30. E
 missions de CO2 i gestió de riscos
i oportunitats derivats del canvi
climàtic.

18. C
 onsideració de criteris socials i
ambientals en les operacions.

20. Innovació tecnològica per millorar el
servei al client.

10. O
 perar amb la màxima
transparència, creant confiança i
credibilitat.

29. Eficiència en el consum de recursos
(electricitat, paper, aigua, etc.).

21. C
 reació d’ocupació i gestió del
clima laboral per a la satisfacció
dels empleats.
22. G
 estió del talent, formació i
desenvolupament professional dels
empleats.
23. Mètodes d’avaluació del rendiment i
acompliment dels professionals.
24. F
 oment de la igualtat i la conciliació
entre la vida personal i professional.
25. A
 ssegurament de la salut, seguretat i
benestar laborals.
26. Programes de beneficis socials per a
empleats.
27. C
 ontractació local i competitivitat
dels salaris.

33. P
 romoure el progrés social amb
iniciatives impulsades a través de la
Fundació Crèdit Andorrà.
34. Contribució al desenvolupament
econòmic d’Andorra i dels països on
opera el Grup.
35. Establiment de vincles i aliances amb
entitats territorials.

Nota: En negreta, els aspectes
materials.
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Al servei del client
Orientació als clients
Proactivitat i innovació
Orientació a objectius
El client és la nostra raó de ser i per això treballem dia a dia per satisfer les seves necessitats,
anticipant-nos a allò que vol i oferint-li la solució més adequada. Fomentem les actituds proactives
i la iniciativa de la nostra gent per donar un servei personalitzat i amb un tracte de proximitat.
Actualment, al Banc entenem la relació amb els clients d’una forma multicanal, per això volem
evolucionar i crear entorns capaços de donar resposta a clients amb necessitats d’interacció
marcades per la immediatesa, l’accessibilitat a la informació, la personalització i la seguretat. Amb
aquest objectiu, els darrers anys hem reforçat l’àrea de Màrqueting per potenciar la multicanalitat
del Banc a través dels canals digitals, ampliant serveis i oferint-ne de nous.
Les iniciatives que emprenem es fan d’acord amb una visió transversal i estratègica de Grup, i es
desenvolupen amb la màxima eficiència amb la finalitat última d’aconseguir clients satisfets. Les
actuacions que impulsem parteixen de la investigació i els estudis de mercat, l’anàlisi de la cartera
de clients, l’elaboració i seguiment del Pla Estratègic i la planificació comercial, i l’establiment i
seguiment dels objectius de negoci.
UN MODEL DE BANCA UNIVERSAL
Crèdit Andorrà és una entitat financera amb vocació de banca universal. És un model basat en un
servei personalitzat, de qualitat, innovador i adaptat a les necessitats dels diferents perfils de clients
amb una àmplia oferta de productes i serveis. Aquest model inclou tant el negoci bancari com
l’assegurador.

Millores constants per a uns clients més satisfets
Ambicionem millores permanents per ser el millor banc del nostre entorn, buscant sempre la
qualitat. Entenem la innovació com un factor clau que ens permet generar i aportar un valor
al client, a través del desenvolupament de productes i serveis diferenciadors i contemporanis.
Apliquem el nostre coneixement de manera sistemàtica i creativa per trobar solucions a les
necessitats actuals.
En aquest sentit, un exemple és l’obertura de comptes per als treballadors de la temporada d’esquí
habilitant per a ells una oficina específica des de la qual els oferim la possibilitat d’obrir un
compte i accedir als productes i serveis necessaris perquè puguin operar a través de tots els canals
complementaris a les oficines.

22

Informe de responsabilitat social corporativa 2015 | Al servei del client

Millora del servei i l’accés a l’e-Crèdit
Amb la voluntat de seguir innovant per oferir un servei de banca en línia modern i útil, hem
incorporat a l’e-Crèdit noves operacions per facilitar el dia a dia dels clients. Destaquen com a més
rellevants la consulta dels plans contractats amb l’entitat i la gestió de les dades personals. També
hem facilitat l’accés amb la integració de l’e-Crèdit als webs comercials del Banc, la qual cosa permet
disposar d’un únic punt d’accés a tota l’oferta digital a més de facilitar la consulta de productes i
serveis i millorar l’experiència d’usuari.

Nous webs adaptats a necessitats específiques de clients
Amb la voluntat de fomentar els canals de comunicació i de relació amb els clients adaptant-nos a
les necessitats específiques de cadascun, hem llançat diferents portals que se sumen a l’univers web
de Crèdit Andorrà, pensat per facilitar al client un accés proper, ràpid i directe en funció del seu
perfil:
• Nou portal web de mercats (BorsaCrèdit) que inclou el detall dels nostres fons d’inversió i els
diferents índexs borsaris amb informació rellevant per a l’inversor.
• Nous portals web de les filials Private Investment Management i CA México Asesores
Patrimoniales.
• Nou web del programa 16PUNT30 que aglutina l’oferta de continguts d’interès per a joves entre
16 i 30 anys, ja siguin productes, serveis, activitats o promocions. Amb un disseny actualitzat
www.16punt30.ad és de navegació àgil, dinàmica i intuïtiva, i està adaptada per a dispositius
mòbils.

Nou portal web 16PUNT30 per als joves.

• Consolidació de la plataforma en línia de simulació per al càlcul de l’IRPF, posada en marxa a
finals del 2014 amb motiu de l’entrada en vigor del nou marc fiscal amb la llei de l’IRPF.
• Nou simulador en línia de jubilació que permet als clients identificar quines seran les seves
necessitats futures i planificar el seu estalvi a partir dels ingressos actuals. La simulació es pot fer
des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil i permet variar les dades per adaptar el resultat a
cada usuari final. El client rep un informe amb els productes que li proposa Crèdit Andorrà per
ajudar-lo a complir les expectatives futures d’estalvi.
https://comercial.creditandorragroup.ad/ca/simulador-de-pensio
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Innovació en productes i serveis diferencials
El 2015 hem ampliat l’oferta de solucions d’inversió de Crèdit Andorrà i hem estrenat dues noves
modalitats de plans de pensions que responen a la voluntat d’oferir productes adaptats a la nova
situació fiscal d’Andorra amb l’arribada de l’impost sobre la renda de les persones físiques:
• CrèditPla Pensions Assegurat, pensat per oferir la màxima tranquil·litat, garanteix el 100% de les
aportacions al venciment.
• CrèditPla Pensions Dinàmic, busca obtenir el millor rendiment possible de les aportacions del
client. Una de les seves característiques és que, si el client així ho indica, la inversió d’aquest pla es
pot anar adaptant segons l’edat del prenedor.
• Carteres de Fons Selecció Experta, permeten aconseguir rendiments consistents i sostinguts al
llarg del temps, a través d’una selecció acurada i experta dels millors fons d’inversió propis i aliens
i adaptada a les necessitats de cada perfil d’inversió.

Comunicació de proximitat
Dirigida a particulars, la campanya Sabria escollir quin és el valuós? Un expert, sí es basa en com
invertir el patrimoni i els estalvis en inversions gestionades per un equip de gestors experts. El
llançament dels nous plans de jubilació i de pensions s’ha acompanyat de la campanya El temps
passa més de pressa del que creus per sensibilitzar la població de la necessitat d’estalviar per a la
jubilació, ja que com més aviat es fa, l’esforç d’estalvi és menor.
Per a comerços, clients i particulars, a través de la campanya El meu cor botiga per Andorra hem
donat suport al comerç incentivant les compres. Molts comerços s’han adherit a aquesta iniciativa
i, des de Crèdit Andorrà, hem sortejat 1.000 euros mensuals per als clients particulars i 2.000 euros
per a les empreses i comerços que promoguessin les vendes amb targeta a través del Banc.

Clients satisfets
Els valors que guien la nostra actuació vers el client es materialitzen amb iniciatives orientades a
aportar valor al client, servir amb excel·lència i aconseguir la seva màxima satisfacció. Amb aquest
objectiu, portem a terme investigacions de mercat per tal d’intuir oportunitats, detectar necessitats i
contrastar de manera objectiva la satisfacció dels nostres clients i del mercat en general.
El 2015 també hem portat a terme un estudi del mercat financer andorrà de particulars per conèixer
quotes de penetració, fidelitat, qualitat del servei ofert, hàbits bancaris i la imatge percebuda, entre
d’altres aspectes. La valoració dels nostres clients és molt satisfactòria i se situa en un notable alt en
tots els àmbits.

Inversió responsable i segura
Productes
Els fons Proactive Protection permeten als nostres clients invertir d’una manera segura que
considera rigorosament els criteris financers de rendibilitat i risc. Amb la filosofia d’inversió
value investing (inversió amb valor), busquem negocis comprensibles, ben gestionats i amb bones
perspectives de generació de beneficis.
Com a novetat, hem posat a disposició dels clients del Banc el fons GAMCO International SICAV
Merger Arbitrage, gestionat per Gabelli Funds LLC. És un fons orientat a la generació de rendibilitat
absoluta i el control dels riscos. Aquest producte és fruit de l’acord amb GAMCO Investors.
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Servei d’intermediació financera
Oferim als nostres clients les millors solucions en el servei d’intermediació financera per facilitarlos 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.

Aliances estratègiques
Mantenim l’acord estratègic de col·laboració amb Gamco Asset Management, reconeguda firma
nord-americana de serveis financers amb un dels millors departaments d’anàlisi en renda variable
en dòlars del sector i caracteritzada per aplicar la filosofia del value investing, filosofia que també
apliquem a Crèdit Andorrà com a via per optimitzar la rendibilitat de les inversions, tenint en
compte els riscos assumits.
Per la seva banda, CA Life Insurance Experts ha firmat el 2015 un conveni de col·laboració amb
l’Associació Catalana de Corredors d’Assegurances (ACCA) i l’entitat financera Arquia Banca amb
l’objectiu de canalitzar la cooperació d’Arquia amb les activitats de l’ACCA dirigides a millorar la
informació i la formació dels seus associats. Amb aquesta firma, CA Life Insurance Experts posa de
manifest la voluntat d’aportar solucions innovadores al mercat espanyol en matèria d’assegurances
de vida als assegurats a través de corredors professionals.

Robert Leininger durant una conferència de GAMCO.
© Agència de Notícies Andorrana (ANA)

Educació financera
Tenim el ferm compromís d’ajudar els clients a prendre decisions financeres més informades,
facilitant informació transparent i veraç de les característiques i condicions dels nostres productes
i serveis, i proporcionant educació financera.
Per això, la publicitat del Banc compleix rigorosament amb les normatives dels respectius països on
operem contemplant aspectes com la protecció dels drets del client, l’ètica publicitària i la utilitat de
la publicitat oferint un missatge clar i entenedor. Els nostres webs comercials ofereixen informació
addicional sobre els productes i serveis per contribuir a la seva comprensió.
Conscients de la importància de comptar amb una societat amb el coneixement financer adequat,
portem a terme diferents conferències i jornades sobre temàtiques econòmiques i financeres
adreçades a empresaris, emprenedors i a diferents col·lectius de la societat per fomentar l’educació
financera. Alguns exemples concrets que posen de manifest aquesta voluntat són les xerrades sobre
l’IRPF per resoldre dubtes sobre l’aplicació del nou impost per part de la gent gran o el simulador
per a l’IRPF de pensions.
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Seguretat de les operacions i dades dels clients
A Crèdit Andorrà prestem una atenció especial a la seguretat de les oficines, l’operativa dels clients
i la confidencialitat en la gestió de les dades de caràcter personal.
Per garantir la seguretat dels sistemes d’informació disposem d’una sèrie de normes internes
d’actuació amb la finalitat de protegir eficientment la informació de forma preventiva.
El 2015 hem creat el departament de Seguretat de la Informació i hem incorporat la figura de
director d’aquest departament, el qual vetlla per minimitzar els riscos d’incompliment i assegurar
la coordinació entre les diferents àrees del Grup. La vocació d’aquest departament respon a la ferma
voluntat d’estendre tot el coneixement que hem aconseguit en l’àmbit de la seguretat informàtica
durant molts anys a la resta de criteris relacionats amb la informació documental que han de ser
considerats com un aspecte crític dins del funcionament del Grup.
Els principis que ens regeixen són:
• Confidencialitat: es garanteix que la informació només pot ser consultada per les persones
autoritzades i que es compleixen en tot moment les normatives i els requeriments legals relacionats
amb la privacitat de les dades i la protecció de dades de caràcter personal.
• Integritat: es garanteix que la informació emmagatzemada és completa i es correspon en tot
moment amb la realitat.
• Disponibilitat: es garanteix que la informació està disponible sempre que es necessiti per fer les
operacions o consultes requerides.
Disposem d’una política de privacitat i protecció de dades personals que contempla protocols i
procediments interns de gestió que asseguren el compliment de les exigències legals en matèria
de comerç electrònic i tractament de dades de caràcter personal. La prestació dels serveis són
a compliment i és de conformitat amb la legislació andorrana en general, i més específicament
amb la legislació sobre serveis i productes bancaris i financers sota la supervisió dels reguladors
corresponents. La resta de societats del Grup presten serveis en compliment i de conformitat amb la
legislació vigent en cada moment en el país respectiu.
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Inversions que aporten valor
La vocació de servei al client i de servei al país es fa palesa amb multitud de col·laboracions i
patrocinis per potenciar l’activitat dels principals sectors econòmics d’Andorra, col·laborant amb
empreses i institucions i donant suport a esdeveniments econòmics i esportius d’interès.

Compromís amb el sector esquí com a motor econòmic i estratègic
per al país
Refermem el nostre suport al turisme, i especialment a l’esquí, col·laborant un any més amb
esdeveniments que reforcen el posicionament internacional d’Andorra com a referent d’aquest
esport.
• Conveni de promoció i patrocini dels dominis Grandvalira, Vallnord i Naturlandia.
• Patrocini de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i dels clubs esportius d’esquí ECA i ECOA.
• Patrocini del Trofeu Borrufa i de la Copa d’Europa d’esquí alpí 2015 (a Grandvalira).
• Patrocini de curses d’esquí nacionals infantils.

Presentació de la Copa del Món d’esquí alpí Grandvalira 2016.
© Agència de Notícies Andorrana (ANA)

Al costat del teixit empresarial
Donem suport a iniciatives privades i públiques a través d’aliances amb institucions del país per fer
Andorra més competitiva, innovadora i oberta a l’exterior.
• Patrocini de la Fira d’Andorra la Vella 2015.
• Renovació de l’acord de col·laboració amb l’Associació Trobada Empresarial al Pirineu per als
propers tres anys i patrocini de la XXVI Trobada Empresarial al Pirineu.
• Col·laboració amb l’Empresa Familiar Andorrana (14è Fòrum de l’EFA i XVII Cicle de l’EFA).
• Patrocini de col·laboració amb l’Automòbil Club d’Andorra.
• Patrocini del 1r Fòrum Pirineus, una nova línia de trobades informatives promoguda per les
agències de notícies EFE i ANA en col·laboració amb l’ambaixada d’Espanya a Andorra i el
Govern d’Andorra.

27

28

Informe de responsabilitat social corporativa 2015 | Al servei del client

Avantatges per a totes les edats
Els nostres clients es poden beneficiar del valor que aporten els patrocinis i les col·laboracions que
impulsem des del Banc a través de descomptes, promocions i sortejos que posem al seu abast.
• Patrocini de col·laboració amb Carnet Jove Andorra.
• Targeta Carnet Jove 16PUNT30. El 2015 hem reforçat l’acció del Banc vers el col·lectiu de joves
amb el llançament del nou web de la targeta i potenciant la fidelització i captació de nous clients a
través de:
––Pack Carnet Jove 2015, amb 92 vals de descompte amb un valor aproximat de 2.700 euros.
––Sorteig d’una GoPro durant la promoció d’estiu Vulltenirlagopro i sorteig d’un Apple Watch a
l’estand del Banc a la Fira d’Andorra la Vella.
––Sortejos mensuals de les quotes de socis anuals del carnet.
––Entrega de vals de 30 euros als joves clients que han portat nous usuaris.
• Premi de 1.000 euros per als clients del Banc que hagin fet compres a Andorra en el marc de la
campanya El meu cor botiga per Andorra.
• Descomptes i avantatges en articles de consum amb les targetes de Crèdit Andorrà durant tot l’any.
• Patrocini de col·laboració amb Club Piolet d’Andorra.
• Piotargeta, amb el sorteig de 10 vals per un import de 30 euros cada un per ingressar a la targeta
en el marc de la Festa de la Neu organitzada pel Club Piolet.
• Regal de productes com a incentiu de la campanya de plans de jubilació per fomentar l’estalvi futur.

Objectius 2015
Seguir reforçant la difusió i comunicació als clients dels actes, patrocinis,
campanyes i serveis que promou i ofereix el Banc.(1)

En procés

Seguir oferint noves i millors prestacions en productes i serveis.

Assolit

Continuar el suport als principals sectors econòmics del país per fomentar la
reactivació econòmica.(1)

Assolit

Millorar la connectivitat dels serveis del Banc amb els dispositius mòbils.

Assolit

(1)

Millorar el servei de banca en línia e-Crèdit.

Assolit

Millorar el Portal de Mercats en línia BorsaCrèdit.(1)

Assolit

(1)

Millorar els mecanismes de coneixement i relació amb els clients (CRM).

En procés

Ampliar els mecanismes de seguiment i control de la satisfacció dels clients
de banca privada.

Assolit

(1) Són objectius continuistes i responen a les línies estratègiques del Banc a mitjà termini.

Objectius 2016
Seguir reforçant la difusió i comunicació als clients dels actes, patrocinis, campanyes i serveis que promou
i ofereix el Banc.
Seguir oferint noves i millors prestacions en productes i serveis.
Continuar el suport als principals sectors econòmics del país per fomentar la reactivació econòmica.
Liderar la transformació digital del sector bancari a Andorra ampliant els serveis als clients del Banc
i promovent la relació del Banc amb el client més enllà de les oficines.
Millorar el servei de banca en línia e-Crèdit.
Millorar el portal de mercats en línia BorsaCrèdit.
Millorar els mecanismes de coneixement i relació amb els clients (CRM).
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Al servei
de l’equip humà
Gestió de persones
Proactivitat i innovació
Lideratge
A Grup Financer Crèdit Andorrà comptem amb un equip format per 813 empleats de 31
nacionalitats, amb un alt nivell de formació i motivació per prestar el millor servei possible, d’acord
amb els valors de lideratge i proactivitat i innovació. Apostem per oferir llocs de treball de qualitat,
que estimulin el desenvolupament professional i fomentin el talent per respondre amb eficiència i
eficàcia els reptes del negoci.

Gestió eficient per acompanyar el creixement
Consolidació del model de gestió matricial
Per avançar com a grup financer amb una ànima central que uneix i maximitza totes les parts,
el 2015 hem impulsat un conjunt de mesures internes per actuar amb una major transversalitat i
matricialitat, tant en la nostra manera de fer com pel que fa als productes i serveis. Això implica
treball en equip, tant en la proximitat com en la distància.
Són els serveis corporatius els que donen sentit i unitat al Grup. Tenen responsabilitat matricial
i donen servei a tots els altres negocis i àrees, i a totes les geografies. Són el suport per a totes les
unitats operatives i tenen responsabilitat en la presa de decisions en certs aspectes especialitzats
aportant la iniciativa per al canvi, la innovació i la modernitat, a més de gestionar el risc en el seu
sentit més ampli.
Aquest model d’organització permet optimitzar els recursos, aporta una major autonomia i estimula
la cooperació entre àrees i departaments, a més d’oferir una gran capacitat d’adaptació i una
significativa força innovadora.
El nostre model de gestió matricial contempla l’estructuració sistemàtica d’objectius i aspectes
relacionats amb l’avaluació de l’acompliment dels empleats i, per altra banda, el desplegament dels
valors i els comportaments esperats pel Grup.

Foment de la retenció del talent
El 2015 hem impulsat la iniciativa Oportunitats Internes que té per objectiu la identificació,
postulació i desenvolupament dels empleats a través de la promoció interna, promovent així la
retenció del talent i la mobilitat transversal de les persones. Un cop es produeix una vacant, es
publica a nivell intern i es realitzen entrevistes als postulants per al lloc de treball. El 2015 hi ha
hagut 40 moviments interns d’empleats, fet que consolida la promoció interna per a llocs de caire
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comercial i de suport. Actualment aquesta iniciativa està implantada a Andorra i l’objectiu és fer-la
extensiva a la resta de països al llarg del 2016.

Llançament del nou portal de l’empleat
Hem posat en funcionament la nova intranet corporativa WeCrèdit com a plataforma interna
que, entre d’altres aspectes, impulsa els valors culturals del Grup, fomenta una comunicació
més transversal i serveix de canal per vehicular les Oportunitats Internes de treball. És una eina
col·laborativa, en la que es facilita la creació de comunitats d’usuaris per compartir informació i ser
utilitzada com a plataforma de feina i de treball en equip a totes les empreses i àrees del Grup.

Actualització dels perfils professionals
Amb l’objectiu de millorar en transparència la gestió de l’equip humà, hem actualitzat la
descripció dels llocs de treball i comunicat el nivell professional dels empleats amb contracte fix
de Crèdit Andorrà. Aquest exercici ens ha permès aconseguir una fotografia més real de cada lloc,
determinant-ne la missió, les responsabilitats i els requeriments. Aquesta és una de les principals
eines de gestió de la plantilla que incideix, per exemple, en el sistema de gestió de l’acompliment o
en les promocions internes.

Suport estratègic a Banca Privada
Hem incorporat nous professionals a les àrees de banca privada d’Andorra, Europa i Amèrica
Llatina per donar resposta a l’objectiu estratègic del Grup de potenciar aquesta àrea de negoci i
materialitzar el creixement i la captació de recursos de clients als diversos països amb presència.

Presentació de L’Aspiració Estratègica del conseller delegat
per al Grup Crèdit Andorrà. Horitzó 2020
Durant els mesos de maig i juny de 2015, el senyor Josep Peralba, conseller delegat, va explicar en
primera persona a tots els empleats del Grup la seva visió estratègica per als propers anys, posant la
mirada al 2020.

Josep Peralba, conseller delegat, i Xavier Cornella, director general, en
un moment de la presentació.
© Eduard Comellas

La presentació internacional va recórrer gran part de les geografies on operem, començant per
Andorra i arribant a Panamà, Mèxic, Miami, Luxemburg, Barcelona i Madrid. En aquestes
presentacions no només es van definir els principals reptes, sinó que també es va tenir l’oportunitat
d’aprofundir en els valors del Grup i tenir un contacte més directe i proper amb tot l’equip de Crèdit
Andorrà.
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Celebració de la convenció anual
La convenció anual ha reunit, un any més, la primera línia directiva del Grup Crèdit Andorrà.
El director general, el senyor Xavier Cornella, va treballar i compartir amb tots els directius les
principals iniciatives que condueixen a la consecució dels eixos principals del Pla Estratègic 20152018.
Durant l’acte es van exposar les iniciatives previstes i es va incidir en els valors del nostre model
cultural. Complementàriament, durant l’any han tingut lloc convencions amb un format més reduït
dirigides a diferents col·lectius del Grup.

Assistents a la convenció anual del Grup.
© Eduard Comellas

Beneficis socials de valor
Crèdit Andorrà és l’única entitat del país en la qual els treballadors són accionistes. La seva
participació representa el 21% del total de les accions. Els empleats, en funció de les diferents
societats que integren el Grup, també gaudeixen d’una sèrie de beneficis socials, entre els quals
destaquen els plans de pensions, els plans d’assistència mèdica i les condicions especials en
productes i serveis.
Un any més els empleats de Banc han participat en activitats de team building, com ara el Trofeu
Desman o els Jocs Interempreses, entre altres. Aquestes activitats per equips fomenten la cohesió, el
treball en equip i l’esperit de competició.
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Un equip professional i divers
Evolució de la plantilla
Al 2015 la plantilla de Grup Financer Crèdit Andorrà s’ha incrementat un 11% respecte a l’any
anterior a causa del pla d’expansió i al reforç de les àrees de serveis corporatius, repercutint tant en
la plantilla d’Andorra com en la de les filials.
2013

2014

2015

Nombre d’empleats de Grup Financer Crèdit Andorrà

696

750

813

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

412

437

481

Plantilla segons distribució geogràfica
1%
PERÚ

4%

MIAMI

2%

SUÏSSA

7%

PANAMÀURUGUAI

1%
XILE

3%

MÈXIC

8%

LUXEMBURG

15%

ESPANYA

59%

ANDORRA

Nota: Al llarg del 2015 ha deixat de ser operativa la filial de Paraguai.

Al llarg del 2015 hem realitzat un total de 128 noves contractacions, el 34% de les quals correspon a
Andorra. El 47% d’aquestes contractacions correspon a persones de nacionalitat espanyola.
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Noves contractacions segons gènere i grup d’edat
Perú

Suïssa

15

4

5

2

2

1

2

66

7

1

0

0

1

0

0

1

0

10

Grup Financer
Crèdit Andorrà

Miami (EUA)

13

Xile

Mèxic

22

UruguaiPanamà

Luxemburg

< 25 anys

Espanya

Homes

Andorra

2015

26-35 anys

8

6

8

0

1

2

1

0

2

28

36-45 anys

5

3

5

2

2

0

0

0

0

17

46-55 anys

2

3

2

2

0

0

0

0

0

9

> 56 anys

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

Dones

24

14

11

4

5

0

0

3

1

62

< 25 anys

10

2

0

0

1

0

0

1

0

14

26-35 anys

9

12

3

2

0

0

0

0

1

27

36-45 anys

4

6

8

1

0

0

0

1

0

20

46-55 anys

1

1

0

1

3

0

0

1

0

7

> 56 anys

0

1

0

0

1

0

0

0

0

2

46

27

26

8

10

2

2

4

3

128

Total

Plantilla segons gènere i categoria laboral
2015
Homes

Dones

% de la
plantilla

112

22

16%

Càrrecs intermedis

76

43

15%

Resta de la plantilla

264

296

69%

Alts directius

Plantilla segons gènere i grup d’edat
2015
Homes

Dones

452

361

≤ 25 anys

16

23

26-30 anys

43

47

31-35 anys

58

58

36-40 anys

70

69

41-45 anys

64

76

46-50 anys

75

36

51-55 anys

61

29

56-60 anys

43

17

> 60 anys

22

6
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La plantilla de Grup Financer Crèdit Andorrà l’integren persones de 31 nacionalitats diferents. El
55% dels directius provenen de la comunitat local del país on es troba la filial.

Plantilla segons nacionalitat
2013

2014

2015

Andorra

59%

31%

31%

Resta d’Europa

21%

51%

53%

Amèrica

20%

17%

15%

—

1%

1%

Àsia

Directius originaris del país (per filials)
2013

2014

2015

Andorra

57%

54%

59%

Espanya

100%

100%

100%

0%

7%

5%

Mèxic

33%

100%

100%

Miami (EUA)

75%

60%

0%

Luxemburg

Perú

0%

0%

25%

Suïssa

—

25%

25%

67%

54%

54%

0%

0%

0%

Uruguai-Panamà
Xile

Dones a la plantilla i en càrrecs de responsabilitat
2013

2014

2015

En plantilla En càrrecs de En plantilla En càrrecs de En plantilla En càrrecs de
responsabilitat
responsabilitat
responsabilitat
Andorra

41%

23%

40%

21%

43%

23%

Espanya

54%

20%

43%

21%

52%

24%

Luxemburg

26%

0%

29%

0%

34%

0%

Mèxic

30%

44%

54%

50%

58%

67%

Miami (EUA)

39%

50%

42%

57%

42%

60%

Perú

36%

29%

50%

40%

40%

67%

—

—

20%

25%

33%

25%

UruguaiPanamà

Suïssa

45%

47%

51%

38%

51%

38%

Xile

20%

0%

20%

0%

22%

0%

Grup Financer
Crèdit Andorrà

42%

29%

43%

23%

44%

25%
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D’acord amb el compromís de promoure una ocupació estable, el 94% de la plantilla de Grup
Financer Crèdit Andorrà té contracte indefinit (el 93% de les dones i el 95% dels homes).

Plantilla amb contracte indefinit
2013

2014

2015

Andorra

97%

99%

91%

Espanya

97%

100%

100%

Luxemburg

97%

95%

98%

Mèxic

70%

100%

100%

Miami (EUA)

100%

100%

100%

Perú

100%

100%

100%

—

100%

92%

100%

100%

100%

Xile

60%

40%

44%

Grup Financer Crèdit
Andorrà

94%

99%

94%

Suïssa
Uruguai-Panamà

El 97% de la plantilla treballa a jornada completa (el 94% de les dones i el 99% dels homes).

Baixes voluntàries respecte a la plantilla
2013

2014

2015

Andorra

1,5%

5,0%

2,5%

Espanya

3,8%

5,2%

12,9%

Luxemburg

8,6%

19%

3,2%

14,8%

4,2%

11,5%

Mèxic
Miami (EUA)
Perú
Suïssa
Uruguai-Panamà
Xile
Grup Financer Crèdit
Andorrà

9,1%

19,4%

13,9%

72,7%

50%

0%

—

0%

0%

9,1%

9,4%

5,7%

0%

20%

44,4%

5,2%

8,3%

5%
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Índex de rotació segons gènere i tipus de baixa
Grup Financer
Crèdit Andorrà

Xile

UruguaiPanamà

Suïssa

Perú

Miami (EUA)

Mèxic

Luxemburg

Andorra

Espanya

2015

Homes

6,2%

16,9%

9,8%

27,3%

19,0%

16,7%

25,0%

3,8%

42,9%

10,0%

Dones

2,9%

20,0%

4,8%

20,0%

33,3%

0,0%

0,0%

11,1%

50,0%

8,9%

Ambdós
gèneres

4,8%

18,5%

8,1%

23,1%

25,0%

10,0%

16,7%

7,5%

44,4%

9,5%

La mitjana de permanència laboral dels empleats de Crèdit Andorrà se situa en 14,99 anys (16,63
anys els homes i 12,83 anys les dones).

Taxa de retenció després de la baixa per maternitat o paternitat
2015
Persones que
s’han acollit
a permisos
parentals

Homes

Persones que
han tornat a
ocupar el seu
lloc de treball
després del
permís

Dones Homes

Persones que
continuen
a l’empresa
després de 12
mesos

Dones Homes

Taxa de
Taxa de
reincorporació retenció
al lloc de treball

Dones Homes

Dones Homes

Andorra

6

10

6

10

6

10

100%

100%

100%

Espanya

5

3

5

3

1

2

100%

100%

20%

(*)

Dones
100%
67%

Luxemburg

0

2

0

0

—

0

—

—

0

—

Mèxic

0

2

0

2

0

2

—

100%

—

50%

Miami (EUA)

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

Perú

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

Suïssa

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

UruguaiPanamà

0

2

0

1

0

0

—

50%

—

0%

Xile

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

11

19

11

16

7

13

100%

84%

64%

68%

Grup Financer
Crèdit Andorrà

(*) Dos dels empleats que es van reincorporar després del permís de paternitat encara no fa 12 mesos que continuen a l’entitat.
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Formació per al creixement professional
En línia amb els objectius de millora contínua del Grup, la formació es revisa i adapta per donar
resposta a les necessitats del negoci i del mercat. El 2015 hem impulsat diverses accions formatives
derivades del nou entorn normatiu sobre temàtiques tals com la fiscalitat, la prevenció de blanqueig
de diner i l’intercanvi d’informació fiscal, que han suposat un increment de les hores de formació
respecte a l’any anterior.

Mitjana d’hores de formació per empleat segons gènere
i categoria laboral
2015
Homes
Alts
directius

Càrrecs
intermedis

Dones
Resta de la
plantilla

Alts
directius

Ambdós
gèneres

Càrrecs
intermedis

Resta de la
plantilla

Andorra(1)

58,10

59,03

58,50

Espanya

32,76

33,04

35,59

Luxemburg

ND

ND

ND

ND

ND

ND

17,9

Mèxic

20,00

ND

16,67

20,00

10,00

25,00

18,75

Miami
(EUA)

ND

ND

ND

ND

ND

ND

20,56

0

5,7

17,00

0

8,50

17,00

7,29

Suïssa

6,67

4,00

0

1

2

0,20

1,67

UruguaiPanamà

8,29

9,50

14,23

24,75

0,80

29,82

17,65

0

200

13,33

0

0

40,00

40,00

Perú

Xile

(1) Segons categoria laboral, la mitjana d’hores de formació del col·lectiu d’alts directius és de 60,53 hores, 75,17 hores per als càrrecs
intermedis i 54,95 hores per a la resta de la plantilla.

El 2015 hem incrementat el nombre d’empleats que han rebut formació així com la inversió
realitzada en aquest concepte que s’ha situat en 671.937 euros per al conjunt del Grup. La mitjana
d’hores de formació per empleat és de 45,89 hores, xifra que ha augmentat lleugerament respecte a
l’any anterior. La formació impartida dins l’horari laboral s’ha mantingut estable respecte al 2014
amb un 29%. El 9% de la formació impartida ha estat en línia i ha implicat 113 persones.
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Activitat de formació
Plantilla que ha rebut
formació

Inversió mitjana en formació
per empleat (€/empleat)

Formació dins l’horari
laboral

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Andorra

100%

100%

100%

1.081

1.201

1.077

24%

24%

24%

Espanya

42%

35%

76%

556

398

379

78%

58%

51%

100%

45%

95%

1.000

2.847

1.085

51%

97%

97%

Mèxic

48%

21%

31%

0

930

228

100%

100%

100%

Miami
(EUA)

100%

100%

100%

213

296

436

100%

22%

38%

27%

13%

70%

300

344

279

0%

0%

61%

—

40%

100%

—

713

317

—

100%

100%

82%

98%

98%

266

229

522

79%

81%

51%

100%

100%

100%

0

0

420

0%

100%

78%

86%

80%

93%

1.004

1.037

886

24%

29%

29%

Luxemburg

Perú
Suïssa
UruguaiPanamà
Xile
Grup
Financer
Crèdit
Andorrà

El 88% del total de la formació impartida correspon al personal de les societats radicades a Andorra,
on les principals temàtiques han estat idiomes (42%), financera i bancària (19%), juridicolegal (14%)
i organització i aplicacions (13%).

Tipologia de la formació impartida

Dades de Crèdit Andorrà (societats radicades a Andorra) el 2015
2%

PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
I ALTRES

13%

ORGANITZACIÓ
I APLICACIONS

1%

42%

PRODUCTES

IDIOMES

6%

COMERCIAL I VENDES

2%

GESTIÓ I DIRECCIÓ

1%

DESENVOLUPAMENT DE
COMPETÈNCIES

Dades de
Crèdit Andorrà
(Andorra), 2015

14%

JURIDICOLEGAL

19%

FINANCERA I BANCÀRIA
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Extensió a les filials de la gestió de l’acompliment
En un context operatiu canviant i competitiu, potenciem l’actitud de buscar negoci entre els nostres
empleats fonamentada amb la vocació de servei al client. Aquesta ambició queda reflectida amb
el sistema de gestió de l’acompliment, procés amb què valorem el mèrit de cada persona, on se li
concreten les seves prioritats i expectatives i se l’ajuda a desenvolupar la seva voluntat de créixer
personalment i professionalment. El 82% de la plantilla del Grup està subjecte al sistema de gestió
de l’acompliment. Totes les filials estan subjectes al sistema, excepte Miami.

Plantilla subjecta al sistema d’avaluació de l’acompliment
2014

2015
Global

Alts directius

Càrrecs intermedis

Resta de la plantilla

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Andorra

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Espanya

10%

64%

78%

100%

50%

0%

90%

58%

Luxemburg

10%

10%

100%

—

5%

100%

5%

5%

Mèxic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Miami
(EUA)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

88%

100%

100%

—

100%

100%

100%

100%

100%

58%

100%

100%

75%

0%

0%

0%

UruguaiPanamà

85%

96%

100%

100%

100%

100%

93%

94%

Xile

40%

33%

—

—

100%

—

17%

50%

Grup
Financer
Crèdit
Andorrà

72%

82%

76%

68%

81%

77%

85%

83%

Perú
Suïssa
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Entorn laboral segur
Per tal de garantir la seguretat i la salut laboral dels empleats, gestionem tots els aspectes relacionats
amb la identificació de riscos en els centres de treball, la formació en prevenció de riscos laborals i
l’elaboració de plans d’emergència i evacuació.

Indicadors de PRL
Mèxic

Miami (EUA)

Perú

Suïssa

421

11

0

0

3

2

0

0

0

UruguaiPanamà

Xile

Luxemburg

Hores de formació en PRL

Espanya

Andorra

2015

Baixes laborals
segons gènere

Homes

45

8

52

0

0

1

0

1

0

Dones

63

18

57

0

0

0

0

0

1

Dies perduts per
baixes laborals
segons gènere

Homes

1.384

135

94

0

0

263

0

41

0

Dones

1.283

464

83

0

0

0

0

0

22

Taxa d’absentisme
Xile

2,01%

UruguaiPanamà(3)

Mèxic

Luxemburg(2)
2,69%

Suïssa

0,14%

Perú

4,08%

Miami (EUA)

Homes

Espanya(1)

Andorra

2015

0%

0%

0%

3,46%

0%

Dones

5,56%

0,41%

8,94%

2,70%

0%

0%

0%

6,16%

0%

Ambdós gèneres

2,35%

0,13%

2,20%

1,26%

0%

0%

0%

2,47%

0%

(1) Les dades d’Espanya inclouen únicament Banco Alcalá. (2) Les dades de Luxemburg inclouen únicament BPP. (3) Les dades
d’Uruguai-Panamà inclouen únicament els empleats d’Uruguai.
Nota: La taxa d’absentisme inclou els accidents de treball, els accidents de treball in itinere, les IT de malaltia i les IT prolongades.
S’exclouen les baixes per maternitat i paternitat.
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Objectius 2015
Comunicar l’estructura de classificació professional dels empleats a Andorra i
iniciar el procés d’avaluació de llocs i classificació professional fora d’Andorra.

Assolit

Posar en marxa el procés per donar visibilitat a les oportunitats de cobertura
interna de vacants dins de Crèdit Andorrà a través de la intranet.

Assolit

Objectius 2016
Consolidació del model matricial en l’avaluació de l’acompliment.
Implantació de la política retributiva variable en l’avaluació dels objectius.
Extensió del model cultural a totes les geografies utilitzant l’avaluació de l’acompliment.
Descripció, valoració i establiment de la classificació professional a les filials.
Desplegament del Portal de l’Empleat a la intranet i publicació d’Oportunitats Internes per a tot el Grup.
Realitzar el dimensionament de les plantilles d’acord amb les necessitats de cobertura del Pla Estratègic
2015-2018.
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Al servei
de la comunitat
Lideratge
Comunicació clara i transparent
Proactivitat i innovació
Fidels al nostre lema, Al vostre servei i al servei del país, som el banc de referència a Andorra. Volem
ser el banc d’Andorra tant pel que fa a acció social com a clients, materialitzant-lo en la vocació total
de servei al país.
Donem suport als principals pilars de l’economia del país i el teixit empresarial per fomentar el seu
creixement. Igualment, posem en valor la implicació amb Andorra a través de la Fundació Crèdit
Andorrà que, amb 26 anys de trajectòria, impulsa iniciatives en els àmbits de l’educació, la cultura
i l’acció social per dotar la societat de les eines necessàries per al seu benestar i desenvolupament
futur.
La inversió de Crèdit Andorrà i de la Fundació Crèdit Andorrà en iniciatives adreçades a la
comunitat ha representat el 2015 un 3,66% del benefici de l’entitat.

Inversió global consolidada
Fundació Crèdit Andorrà

2014

2015

32,00%

32,75%

30,59%

Educació

25,40%

30,35%

22,51%

Societat

35,61%

31,58%

43,64%

Cultura

30,57%

33,30%

33,73%

Altres

8,42%

4,77%

0,13%

66,73%

65,31%

68,36%

Dinamització econòmica

54,16%

56,84%

56,77%

Patrocinis esportius

41,63%

43,16%

43,23%

Altres

4,20%

0%

0%

1,27%

1,94%

1,05%

Iniciatives econòmiques i institucionals

Iniciatives mediambientals

2013
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Implicats amb el país
#CreditAndorràAmbLaNeu
El sector de la neu és un dels principals pilars per al desenvolupament econòmic del país. Conscients
d’això, a Crèdit Andorrà ens hi impliquem de manera transversal actuant en tres àmbits: estratègic
(participem en l’accionariat d’ENSISA i NEVASA), competitiu (patrocinem esdeveniments
esportius, com la Copa d’Europa d’esquí alpí, i donem suport a federacions com la Federació
Andorrana d’Esquí), i formatiu (tenim acords i convenis amb l’Esquí Club d’Andorra i l’Esquí Club
Ordino-Arcalís).

Xavier Cornella, director general, en la presentació de la Copa del
Món d’esquí alpí Grandvalira 2016.
© Agència de Notícies Andorrana (ANA)

Turisme
El turisme i el comerç estan molt relacionats i junts constitueixen motors de creixement econòmic i
generadors d’ocupació. Seguim invertint en esdeveniments que suposen un fort impuls per a aquests
sectors, i de manera indirecta per a l’economia, la societat i la imatge internacional d’Andorra. Un
exemple ha estat el patrocini, juntament amb Andorra Turisme, del primer concert d’Elton John
a Andorra, que ha estat una de les cites més internacionals de la programació cultural de l’estiu i
alhora ha suposat un atractiu turístic més. A nivell estratègic, participem en l’accionariat de Caldea.

Un moment del concert d’Elton John a Andorra.
© Agència de Notícies Andorrana (ANA)
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La formació, clau de futur
Els joves, la garantia del demà
Amb el convenciment que el capital humà és fonamental per al progrés econòmic, social i cultural
de qualsevol país i societat, la Fundació Crèdit Andorrà ha atorgat quatre noves beques per
cursar estudis de postgrau a l’estranger, i n’ha renovat una de doctorat que es va concedir en la
convocatòria passada. En aquesta edició els becats cursaran màsters relacionats amb l’administració
d’empreses, l’educació i la genètica. Des de l’inici del programa, l’any 1988, s’han atorgat un total de
188 beques que han suposat una inversió de gairebé cinc milions d’euros.

Jaume Casal, president del Patronat de la Fundació Crèdit Andorrà,
i Josep Peralba, conseller delegat de Crèdit Andorrà, amb els quatre
becats en l’edició del 2015.
© Eduard Comellas

El suport a l’educació també es posa de manifest amb altres iniciatives com, per exemple, la
col·laboració amb la Universitat d’Andorra, amb la qual la Fundació té subscrit un conveni per
impulsar diversos projectes formatius. Hem donat continuïtat al postgrau en Dret andorrà i el Cicle
de perfeccionament professional. Com a novetat, s’ha editat la publicació Introducció al dret de
l’urbanisme d’Andorra, d’Enric Casadevall Paré i Joan Casajuana Garrigós, com a eina pràctica per
als professionals de l’urbanisme.
En el camp de la recerca, conjuntament amb el Govern d’Andorra i la Barcelona Graduate School of
Economics (GSE), la Fundació convoca cada dos anys el Premi Internacional Calvó Armengol, que
reconeix la feina d’economistes i d’investigadors socials menors de 40 anys. En l’edició d’enguany, el
guardonat és Matthew Gentzkow, catedràtic de la Stanford University.

Matthew Gentzkow, catedràtic de la Stanford University,
guardonat amb el Premi Internacional Calvó Armengol.
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ALTRES INICIATIVES EDUCATIVES
Des de l’any 1978 també oferim als joves del país que estan cursant estudis superiors l’oportunitat
de treballar en diferents oficines i departaments del Banc. L’estiu de 2015 hem acollit un total de
43 joves, sumant-ne més de 1.000 des de l’inici d’aquesta iniciativa que acosta el món acadèmic al
professional.

Empresaris i emprenedors, el motor del país
Donar suport i promoure la iniciativa empresarial i l’esperit emprenedor són vies per assolir el
creixement econòmic i el desenvolupament d’una societat. Per aquest motiu, una de les prioritats
estratègiques del Banc és ser a prop del teixit empresarial del país amb conferències i jornades sobre
temàtiques d’actualitat econòmica d’interès.
• Radical is Normal, a càrrec d’Alfons Cornella, fundador i president d’Infonomia, consultoria en
innovació.

Alfons Cornella a la conferència Radical is Normal.
© Eduard Comellas

• Convenis per evitar la doble imposició, a càrrec d’Antoni Bisbal, soci director d’Alfa Capital
Assessors i Auditors, i Sebastián Piedra, soci de Crowe Horwath Legal y Tributario.
• Renda variable americana: una oportunitat de compra?, a càrrec de Robert Leininger i Ralph
Rocco, portfolio managers de GAMCO Investors.
• Jornada sobre inversió i negocis a Andorra, promoguda per S&R Estrategias Empresariales i
MB Comunicación, amb el suport institucional del Govern d’Andorra i el patrocini principal
de Grup Financer Crèdit Andorrà. L’acte va tenir lloc a Madrid i anava dirigit a les empreses i
organitzacions espanyoles interessades en aprofundir en les oportunitats que ofereix Andorra, així
com als potencials inversors d’altres països. La jornada va comptar amb la presència del secretari
d’Estat de Comerç del Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya, Jaime García-Legraz;
el ministre de Finances d’Andorra, Jordi Cinca; la ministra de Foment del Govern espanyol, Ana
Pastor; els ministres andorrans de Turisme i Comerç, Francesc Camp, i d’Administració Pública,
Transport i Telecomunicacions, Jordi Alcobé; el president de la Cambra de Comerç d’Espanya,
José Luis Bonet; el president de Cofides, Salvador Marín; el soci director d’Alfa Capital, Antoni
Bisbal; el soci director de J&A Garrigues, Albert Collado, i el president del Club d’Exportadors i
Inversors Espanyols, Balbino Prieto, entre d’altres experts de diferents àmbits de l’economia.
• La gobernanza del euro y el futuro de la Unión Económica y monetaria, a càrrec del Dr. Joaquín
Arriola, professor titular d’Economia Aplicada a la Universitat del País Basc, i amb la participació
de Jordi Cinca, ministre de Finances d’Andorra, en el marc del cicle de conferències Diàlegs
europeus a Andorra promogut per l’Ambaixada d’Espanya.
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Promoció de l’edició de publicacions
Promovem i donem suport a l’edició de publicacions d’interès, ja siguin de contingut econòmic,
legal o d’altres.
• La balança de fets i pagaments del Principat d’Andorra, amb la col·laboració de Gaudit i del
professor Fernando Álvarez, doctor en Economia Aplicada per la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC).
• L’anàlisi econòmica de les parròquies del Principat d’Andorra. Estudi comparatiu (2008-2013), amb
la col·laboració de Gaudit.
• Dret andorrà, entre els usos i costums i el codi, editat per la Societat Andorrana de Ciències (SAC)
i amb el suport de Crèdit Andorrà i el Govern i el Col·legi d’Advocats.

Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme
de l’IESE
L’Escola de Negocis IESE i Crèdit Andorra van posar en marxa l’any 2006 una càtedra d’estudis
per fomentar la recerca, la formació i la difusió de coneixements sobre determinats aspectes de les
ciències de la gestió empresarial a través de conferències, seminaris i publicacions. El director de la
càtedra és el professor Josep Maria Rosanas.
CONFERÈNCIES
• Claus econòmiques per entendre el 2014 i les perspectives de futur, a càrrec del professor ordinari i
director del Departament d’Economia de l’IESE Pedro Videla.
• Nou cicle anual de conferències Crèdit Andorrà Global Forum, impulsat amb la voluntat de posar a
disposició de la ciutadania andorrana ponents de referència per tal de fer una anàlisi de la realitat
actual, de futur i de les tendències globals en diferents sectors, com l’econòmic, l’educatiu, el
sanitari, l’energètic i el turístic, entre d’altres.
––Fets innegables, mitges veritats perilloses i autèntics disbarats: treure profit de la gestió basada en
les veritats provades, a càrrec de Jeffrey Pfeffer, professor de la Càtedra Thomas D. Dee a l’escola
de management de la Stanford University, a l’àrea de Comportament Organitzatiu, i professor
visitant de l’IESE.
––Acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea, a càrrec d’Ángel Boixareu, director general
responsable d’agricultura, pesca, afers socials i salut a la Secretaria General del Consell de la
Unió Europea.
––Créixer sense malbaratar. Ambient i economia en un context d’incertesa, a càrrec de Ramon
Folch, socioecòleg, president de l’Estudi Ramon Folch (ERF) i col·legiat d’honor del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.

Pedro Videla en un moment de la conferència
Claus econòmiques per entendre el 2014 i les perspectives de futur.
© Eduard Comellas
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La cultura, a l’abast de tothom
A través de la Fundació Crèdit Andorrà donem suport a projectes que pretenen acostar la música,
el teatre i l’art a tot tipus de públic, convertint la cultura en una eina de creixement personal i
d’integració social. La major part de la programació es desenvolupa amb col·laboració amb entitats
de referència del país.

Creació musical
L’ONCA CONTINUA ACOSTANT LA MÚSICA A TOTA LA POBLACIÓ
La Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) ha consolidat enguany el gir per
acostar l’orquestra a la població del país, fent-la arribar al màxim de persones possible, i fer-ne
partícips als músics del país, tot mantenint la qualitat artística que la caracteritza. La temporada
2015 s’ha estructurat en quatre objectius:
• Crear produccions de qualitat amb diferents formats i programes per al públic nacional i actuant
en escenaris de fora del país. La Fundació ONCA ha centrat la seva activitat en sis concerts
repartits durant tot l’any i amb la participació de diferents solistes com Daniel Ligorio, Sara
Cubarsi (guanyadora del premi El Primer Palau 2013), Antonio García Jorge (guanyador del Sax
Fest 2014), Laura Simó, Dick Them Trio, Ensemble Choral de l’Ariège i Eduard Iniesta, entre
d’altres.

Concert Les cordes de la Mediterrània amb el solista Eduard Iniesta.
© Eduard Comellas
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• Potenciar la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) amb la incorporació d’un
nou concert i la creació de la Jonca Bàsic, una eina molt important en la formació dels músics
joves. La Jonca ha participat per primer cop al Concert de Primavera, que va reunir més de 80
músics del país, amb la repetició de l’experiència de comptar amb la participació de les escoles de
música del Principat.

Concert de Meritxell.
© Mira Audiovisual

• Elaborar un projecte educatiu atractiu per formar les noves generacions i, a la vegada, donar a
conèixer la música als infants i a les seves famílies. Per una banda, l’ONCA ha col·laborat amb
les escoles de música per contribuir a la formació dels joves intèrprets del país, ampliar els tallers
formatius i fer participar els nous alumnes en els concerts. D’altra banda, ha donat continuïtat als
tallers formatius de la temporada passada i els espectacles musicals per a les famílies. També s’han
ofert nous tallers creatius per a alumnes i professors de música encapçalats per grans experts que
permeten que alumnes i professors de música aprofundeixin els seus coneixements en matèries i
tècniques musicals.
––Concert familiar El batec del bosc per descobrir les notes musicals.
––Concert familiar participatiu Vols cuinar la truita? per aprofundir en el reconeixement de
melodies i instruments i descobrir el compositor i la seva obra.
––Concert familiar Des d’aquell dia, els instruments toquen plegats per gaudir de la música i de la
seva història.
––Taller violí jazz per ensenyar la improvisació a través del folk, adreçat a professors i alumnes.
––Taller Músiques amb denominació d’origen, dirigit a alumnes i professors per aprendre noves
tècniques i matèries musicals.
––Tallers de soundpainting i postural oberts a membres de la Jonca i alumnes i professors de
música, de teatre i de dansa per aprofundir en coneixements de matèries artístiques.
––Xerrada participativa “Aprèn a escoltar l’ONCA” sobre teoria i història de la música per
aprendre a escoltar millor un concert.
PROJECTE SOCIAL DE L’ONCA
Afavorir l’accés a la música de col·lectius amb dificultats perquè puguin gaudir dels beneficis
que aporta. L’ONCA pretén utilitzar la música com una eina d’integració social que permeti,
mitjançant la realització de tallers, explorar nous horitzons per a determinats col·lectius, afavorintne la integració i la millora del seu benestar. Amb aquest objectiu ha posat en marxa el programa
socioeducatiu “Comunitat i impacte social”, que pretén fomentar la creativitat de tot tipus de
persones mitjançant la música. En una fase de prova pilot, persones amb risc d’exclusió social van
poder participar en activitats musicals i artístiques que han permès implicar-les i fer-les gaudir de
l’art i els seus beneficis.
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ASSOCIACIÓ FESTIVALS D’ORDINO
Conjuntament amb el Comú d’Ordino, la Fundació ha mantingut la seva col·laboració en
l’organització de les dues activitats promogudes.
• Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà. Enguany ha arribat a la seva 33a
edició amb un programa obert a nous públics i a estils diversos i amb una oferta de música
popular que s’obre pas amb qualitats creatives contrastades, sense perdre de vista les arrels de la
música culta. El programa ha comptat amb cinc actuacions: els Pets, el concert infantil i familiar
La rateta que escombrava l’escaleta, Joaquín Achúcarro, Ignacio Yepes i l’ONCA, Els intèrprets de
casa i Noa, que presentà el seu últim disc Love Medicine. www.festivalnarcisoyepes.ad

Actuació de Noa al Festival Narciso Yepes Ordino
i Fundació Crèdit Andorrà.
© Agència de Notícies Andorrana (ANA)

• Concert de Cap d’Any Ordino i Fundació Crèdit Andorrà. L’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra, sota les ordres del director Salvador Brotons, va interpretar a l’Auditori Nacional un
programa popular i lúdic de valsos i polques.

Concert de Cap d’Any amb l’ONCA i Salvador Brotons.
© Juli Barrero

FESTIVAL INTERNACIONAL ORGUE&ND
Aquesta 16a edició del Festival ha centrat el repertori en el diàleg: el diàleg entre la imatge i la
música, entre l’orgue i la trompeta barroca o el clarinet, i també el diàleg entre la música moderna
i l’antiga. Els artistes convidats són organistes i solistes de gran prestigi internacional. El certamen,
organitzat per l’Arxiprestat d’Andorra i els Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra, i amb el
patrocini de la Fundació Crèdit Andorrà, va concloure amb un balanç d’afluència positiu.

49

Informe de responsabilitat social corporativa 2015 | Al servei de la comunitat

Suport a la promoció escènica
Hem continuat donant suport a l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), la principal plataforma de les
arts escèniques del país. La temporada 2015 ha apostat per la producció pròpia i per la promoció
de joves talents andorrans amb la programació de cinc obres teatrals pensada per a tots els públics
i edats que combina diferents gèneres: Les veus de la memòria, Contes Salvatges, Carvalho contra
Vázquez Montalbán, La Venus de les pells i Alícia meravellosa.

Representació d’Alícia meravellosa.
© Agència de Notícies Andorrana (ANA)

Promoció del patrimoni cultural
El Fons d’Art de Crèdit Andorrà va acollir l’exposició “Monedes gregues i romanes: valor i missatge”
que repassa la història de Grècia i Roma a través de les seves monedes. Aquesta exposició ha permès
obrir el Fons d’Art per tal que la ciutadania tingui l’oportunitat de veure una petita mostra d’obres
d’art, en aquest cas una selecció de peces del Fons de Montserrat.

Inauguració de l’exposició “Monedes gregues i romanes:
valor i missatge”.
© Eduard Comellas

El Cercle de les Arts i de les Lletres, amb la col·laboració de Crèdit Andorrà, ha convocat una nova
edició del premi Crèdit Andorrà d’Escultura del XXI Cartell Arts Andorra dotat per l’entitat amb
2.500 euros, igual que el guardó de pintura.
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Divulgació del patrimoni natural
Al 2015 ha finalitzat l’emissió del programa divulgatiu Estat Natural, que tenia per objectiu apropar
al gran públic la tasca del Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA) de
l’Institut d’Estudis Andorrans i donar a conèixer la riquesa del medi natural andorrà. El programa
ha constat de 53 capítols amb continguts inèdits protagonitzats pels investigadors i col·laboradors
del CENMA i emesos per Andorra Difusió.

A prop de les persones
La nostra implicació en l’àmbit social se sustenta en el compromís de col·laboració amb el
desenvolupament social general, que és conseqüent amb el compromís del Banc amb les persones i
el país. Els programes i patrocinis que impulsem es dirigeixen a diferents col·lectius de la societat
i formen part de la nostra estratègia.

L’esport per al desenvolupament de la persona
Tenim la voluntat de promocionar la pràctica de l’esport, de gran importància per a la vida social
i econòmica andorrana. Amb aquest objectiu patrocinem anualment diferents esdeveniments
esportius de caràcter popular que promouen els valors de l’esforç i la superació i fomenten la vida
saludable i activa a través de la pràctica de l’esport en tres disciplines:
• Muntanya
––Andorra Ultra Trail Vallnord.
––Casamanya Extrem Vertical Race Trofeu Crèdit Andorrà.
––Mundials Màsters de Mountain Bike a Vallnord.
• Golf
––Pro-Am Crèdit Andorrà.
––Trofeu Golf Master.
––Campionat Social Club de Golf Principat.
––Open Internacional d’Andorra de Pitch & Putt a Xixerella.
• Motor
––Trofeu Andros.
A Crèdit Andorrà hem firmat un acord amb la Federació Andorrana de Futbol per patrocinar
els equips de futbol base i femení de l’ENFAF durant la temporada 2015-2016, que passaran a
denominar-se ENFAF Crèdit Andorrà i lluiran la imatge de l’entitat als equipaments. L’acord entre
les dues entitats consolida el compromís del Banc amb el foment de l’esport i, en especial, de l’esport
base. Més enllà del patrocini, es tracta d’un projecte que combina la pràctica de l’esport amb la
formació i la promoció d’hàbits de vida saludables.
També hem estat patrocinadors d’Albert Llovera al Dakar 2015, que va completar la cursa en 41a
posició i és el primer pilot andorrà en acabar el Dakar en la categoria de cotxes. El pilot va oferir la
conferència Viure sense abaixar el llistó en la qual va repassar la seva trajectòria esportiva i personal.
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L’actiu dels més grans
A través de la Fundació Crèdit Andorrà promovem l’envelliment actiu de la gent gran i afavorim
la seva participació social. Amb aquest objectiu organitzem activitats que els permetin assolir
un major benestar i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous
coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura,
entre d’altres. Aquestes activitats conflueixen en el projecte “La força dels grans”, centralitzat
principalment des de L’espai, el centre d’activitats i de relació de la gent gran.
• Tallers d’informàtica, noves tecnologies, xarxes socials i de teatre. El grup de teatre de L’espai ha
protagonitzat l’obra Passarel·la Edumoda.
• Conferències i tallers sobre salut i nutrició, i activitats físiques en el marc del programa
“Envelliment saludable”.
• Conferències sobre cultura, música i temes d’interès històric o general, com els aiguats de 1982 i
l’IRPF. En relació amb la música, ha tingut lloc la conferència Música i emocions, que ha comptat
amb la col·laboració de l’ONCA.
• Tallers intergeneracionals on avis i néts han pogut compartir l’experiència de construir un rellotge
de sol i de fer exercici físic amb la consola Wii.
• Visites guiades a l’exposició “Benvingudes a casa vostra! Les obres d’art patrimonials fora”.
• Curs de voluntariat per fomentar l’ajuda mútua entre la gent gran.

Alumnes als cursos d’informàtica que es
duen a terme a L’espai.

Ruta de senderisme a Certers
amb usuaris de L’espai.

Representació teatral a càrrec
d’usuaris de L’espai.

© Agència de Notícies Andorrana (ANA)

© Fundació Crèdit Andorrà

© Agència de Notícies Andorrana (ANA)

La Fundació Crèdit Andorrà ha col·laborat un any més amb el Saló de la Gent Gran d’EscaldesEngordany, que enguany ha arribat a la novena edició. Es tracta d’un espai que promou la
divulgació dels diferents serveis i propostes orientades al col·lectiu de la gent gran i permet
l’intercanvi d’experiències. Al voltant de 1.000 persones han visitat l’espai que ha comptat amb 21
estands amb productes i serveis de salut, bellesa o benestar.

Atenció a les necessitats socials
Col·laborem amb institucions dedicades a afavorir el benestar de les persones i de la societat, amb
especial atenció als col·lectius més vulnerables.

La salut al dia
El programa “La salut al dia” de la Fundació Crèdit Andorrà és una línia de treball centrada en
oferir informació i formació a les persones afectades per malalties de gran impacte social i als seus
familiars i cuidadors, amb l’objectiu de millorar-los la qualitat de vida i oferir-los eines per fer front
al dia a dia.
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En el marc d’aquest programa s’ofereixen conferències, tallers i material divulgatiu relacionats
amb el càncer, l’Alzheimer, l’esclerosi múltiple, la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica, els
discapacitats, les malalties mentals, la celiaquia, la diabetis, les al·lèrgies i les intoleràncies, entre
d’altres.
• Conferència Moure’s pels quiets, a càrrec de l’escriptor Màrius Serra.
• Conferències Alimentació i estils de vida per prevenir el càncer i Alimentació, exercici i emocions
per prevenir el càncer, a càrrec d’Odile Fernández, metgessa especialista en Medicina Familiar i
Comunitària i autora del llibre Mis recetas anticáncer.
• Conferència Novetats en síndrome de fatiga crònica i malalties relacionades, a càrrec de Joaquim
Fernández Solà, doctor en Medicina i coordinador de la Unitat Hospitalària de Fatiga Crònica de
l’Hospital Clínic-CatSalut.
• Conferència Viure més i millor amb estils de vida saludables, a càrrec de Josep Estrada, màster en
Nutrició i Salut i cap de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
• Conferència Ús i abús de les noves tecnologies entre els joves, a càrrec de Xavier Carbonell, doctor
en psicologia i especialista en addiccions tecnològiques, i presentació de la guia Pares, fills i noves
tecnologies: el diàleg és possible, la primera de la col·lecció Guies preventives per a pares i fills
elaborada pel psicòleg clínic Jordi Royo.
La Fundació Crèdit Andorrà i l’Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA) han iniciat
una col·laboració amb la finalitat de fomentar la formació entre els voluntaris de l’associació. Les
dues entitats duran a terme conjuntament tallers que tenen per objectiu oferir els coneixements i
les eines necessaris per prevenir o fer front a la malaltia des de diferents vessants, entre els quals
l’alimentació, les teràpies complementàries i l’acompanyament en el dia a dia dels afectats. En el
marc d’aquesta col·laboració ha tingut lloc un taller sobre l’alimentació i el càncer, a càrrec de la
dietista i nutricionista Berta Jiménez.
Enguany la Fundació ha reforçat la seva implicació amb la malaltia d’Alzheimer, una de les que
primer va tractar en els seus inicis. Aquest rellançament s’ha concretat amb tres actuacions:
• Conferència Queixes de memòria: hem de preocupar-nos o no?, a càrrec de Mercè Boada,
neuròloga, doctora en medicina i directora mèdica de la Fundació ACE, Institut Català de
Neurociències Aplicades.
• Jornada de portes obertes dirigida a persones més grans de 50 anys per sensibilitzar sobre la
importància de la detecció precoç d’aquesta malaltia. A la jornada es va oferir la possibilitat
d’assistir a una sessió en la qual, de mà de la Fundació ACE, es van dur a terme valoracions de
la memòria, el llenguatge i altres funcions cognitives a través d’eines neuropsicològiques que
s’utilitzen de manera habitual en el diagnòstic. Sota el lema Si ens mirem la tensió, el colesterol i el
sucre... per què la memòria no?, els participants van poder fer-se un estudi que servirà per avançar
en recerques científiques.
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• Formació relacionada amb el tracte de persones amb deteriorament cognitiu, impulsada
conjuntament amb l’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer i la Universitat d’Andorra.
El programa està dirigit a professionals (curs d’actualització universitària) i a cuidadors i familiars
(tallers de formació) que tenen al seu càrrec persones amb algun tipus de demència.

La neuròloga Mercè Boada en un moment de la conferència
Queixes de memòria: hem de preocupar-nos o no?
© Eduard Comellas

Banc d’Aliments de Càritas Andorrana
El projecte del Banc d’Aliments de Càritas Andorrana per ajudar persones i famílies amb pocs
recursos s’ha mantingut enguany com una de les accions socials de la Fundació. L’ajuda s’ha
materialitzat amb els vals de compra de productes frescos per utilitzar als supermercats i amb el
subministrament d’articles alimentaris, d’higiene i de la llar de primera necessitat per tal d’atendre
les necessitats més bàsiques d’un grup de població. El 2015 un total de 151 famílies (319 persones)
s’han beneficiat del Banc d’Aliments de Càritas Andorrana.
Aquest Nadal, els empleats de Crèdit Andorrà s’han solidaritzat amb la recollida d’aliments
organitzada amb una aportació de 928 productes a aquesta entitat solidària.

Trencant barreres
Contribuir a la superació personal i a la integració social de persones que pateixen una discapacitat
és un altre dels objectius de la Fundació. En aquest sentit, la Fundació ha mantingut la col·laboració
amb la Federació Special Olympics Andorra per promoure la integració de persones amb
discapacitat intel·lectual a través de l’esport.
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El compromís amb aquest col·lectiu també s’ha fet palès amb el lliurament, per part de la Fundació,
d’un nou vehicle adaptat a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell que facilitarà que els
alumnes puguin dur a terme diverses activitats fora del centre.

Vehicle adaptat lliurat per la Fundació Crèdit Andorrà a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de
Meritxell.
© Eduard Comellas

Programa “Concòrdia”
La Fundació Crèdit Andorrà ha continuat oferint el seu suport al programa “Concòrdia”, un
projecte de cooperació internacional que engloba les maternitats de diferents comunitats autònomes
espanyoles i d’Andorra, i que permet que les gestants de territoris geogràfics que no disposen de
banc de teixits puguin fer donació del cordó umbilical. Des de la seva posada en funcionament, al
setembre de 2012, s’han inscrit un total de 356 dones i s’han recollit 263 unitats de cordó umbilical.

Objectius 2015
Consolidar els programes de patrocinis i col·laboracions en àmbits estratègics.

En procés

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

En procés

Estendre a la resta de països on som presents el valor de la implicació en el
territori com a eina de progrés.

En procés

Objectius 2016
Donar suport a un programa d’investigació en salut.
Continuar donant a la població andorrana la possibilitat d’avaluar la seva memòria.
Oferir nous continguts dels programes actuals en els àmbits educatiu, social i cultural.
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Al servei
del medi ambient
Orientació als clients
Proactivitat i innovació
Treball en equip
La gestió ambiental és una part imprescindible de l’estratègia de responsabilitat social corporativa
del Grup, tant pel que fa a la minimització d’aquells impactes més rellevants sobre el medi ambient
com en la lluita contra el canvi climàtic. Som pioners al país en l’impuls d’iniciatives per reduir
l’impacte ambiental de la nostra activitat a l’entorn.

Gestió mediambiental consolidada
Des de 2004 a Crèdit Andorrà tenim implantat un Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA)
certificat segons la norma ISO 14001 que abasta totes les oficines i centres operatius del Banc. La
nostra trajectòria en aquest àmbit ha propiciat una millora contínua assegurant la consolidació del
sistema.
Línies d’actuació de l’SGMA
• Eficiència energètica i reducció d’emissions.
• Monitoratge i control 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, els clients i la societat.
El compromís adquirit a través de la política ambiental de Crèdit Andorrà es vol fer extensiu a la
resta de filials del Grup sistematitzant la implantació de bones pràctiques a través dels canals de
comunicació ja existents, principalment la intranet.

Implicació
Hem continuat la nostra col·laboració amb el Programa mediambiental de les Nacions Unides
per a les finances (UNEP FI). Prenent com a referència les bones pràctiques establertes en la
seva guia Sustainable Banking Guide, estem treballant en l’actualització i elaboració de guies
de bones pràctiques ambientals per als diferents departaments del Banc i les filials, adaptades
als procediments i projectes de cada un d’ells. Per a l’elaboració de les guies es compta amb la
participació del personal dels diferents departaments a través de reunions i grups de millora, atès
que són els millors coneixedors de la seva activitat diària i qui les hauran d’aplicar.
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Comunicació i treball en equip
Amb l’objectiu d’estendre el compromís mediambiental, portem a terme diverses accions de
sensibilització entre els empleats, els quals tenen un paper fonamental en la gestió ambiental de
l’entitat, ja que són ells els qui, amb la seva implicació, fan possible la millora contínua. Per això a
través de la nostra intranet comuniquem les iniciatives del Banc per reduir l’impacte ambiental.

Rendibilitat sostenible
El fons Crediinvest Sicav Sustainability és un exemple d’integració del compromís amb el respecte
i la protecció de l’entorn. Aquest producte ofereix la possibilitat d’invertir en renda variable en
empreses líders en sectors estretament relacionats amb el creixement sostenible o que hagin integrat
criteris ambientals en el seu funcionament. A través dels fons que componen la cartera, els clients
inverteixen en companyies relacionades amb l’aigua, les energies renovables, el desenvolupament
agrícola i les infraestructures. És l’únic fons del país amb aquestes característiques i, el 2015, ha
acumulat un patrimoni de 2,39 milions d’euros, amb una rendibilitat del 7,75%.

Implicació
El canvi climàtic és una de les principals problemàtiques mediambientals actuals. Volem apostar
pel finançament de projectes per fomentar l’ús d’energies més netes i avançar en la introducció de
criteris ambientals en la nostra política de finançament i inversió. En aquest sentit, hem participat
en el projecte del primer bus híbrid d’Andorra que posa de manifest el nostre compromís amb
el país donant suport a les empreses innovadores que vetllen per la protecció del medi. Aquest
innovador vehicle ha estat impulsat de forma privada per la Cooperativa Interurbana Andorrana
i ha comptat amb el finançament especial del Banc. D’altra banda, a Crèdit Andorrà hem estat
copatrocinadors del 14è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana que enguany ha tingut com a
temàtica central la sostenibilitat en el si de les empreses.

Primer bus híbrid d’Andorra.
© Agència de Notícies Andorrana (ANA)

Eficiència energètica i emissions
Energia
L’any 2015 hem impulsat un projecte pilot d’estalvi energètic que consisteix en el canvi de les
cortines de l’oficina de la seu social per un vinil que millora el coeficient tèrmic alhora que deixa
entrar la llum natural. Aquesta mesura, a més de reduir el consum elèctric, ha permès millorar el
confort de les persones que treballen a l’oficina.
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Aquesta acció i la consolidació de les que, any rere any, es van implementant han permès continuar
la tendència de reducció del consum d’energia. Pel que fa al consum de gasoil s’ha produït un
increment a causa de les necessitats de climatització.

Oficines i edificis de Ròdol, ICA i Seu Social
2013

2014

2015

Tendència
2014-2015

MWh

5.479

5.002

4.909

−1,9%

kWh/m d’oficina

299,0

268,6

258,7

−3,8%

kWh/empleat

11.204,1

10.005,0

9.262,5

−8,0%

MWh

1.781

2.143

2.473

13,3%

kWh/m d’oficina

140,45

161,32

181,39

11,1%

Consum d’electricitat
2

Consum de gasoil
2

Consum total d’energia

MWh

7.260

7.145

7.382

3,2%

kWh/m2 d’oficina

396,18

383,63

389,03

1,4%

Nota: Dades d’octubre a setembre.

Emissions
A Crèdit Andorrà volem col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic donant suport a totes les
iniciatives dirigides a la reducció, compensació i adaptació. En aquest sentit, el 2015 hem estat
explorant diferents línies d’actuació que tenen per objectiu la compensació d’emissions a través d’un
projecte impulsat i desenvolupat a Andorra.

Emissions de CO2
2013

2014

2015

Tendència
2014-2015

486,2

584,9

675,0

13,3%

865,6

895,4

736,4

−21,6%

130,8

163,4

153,35

−6,6%

Generació de residus (paper, cartró,
diaris, plàstics i tòners)

—

—

9,4

—

Consum de paper (intern i per a clients)

—

—

116,1

—

Consum d’aigua

—

—

3,6

—

Consum de tòners

—

—

1,1

—

Emissions directes de CO2 (abast 1)
Gasoil (t de CO2)
Emissions indirectes de CO2 (abast 2)
Electricitat (t de CO2)(1)
Altres emissions indirectes (abast 3)
Viatges corporatius

Nota: Dades d’octubre a setembre.
(1) Font: Elaboració pròpia. Dades de la Comissió Nacional d’Energia d’Espanya (2014) i dades del grup EDF d’Energia de França
(2015). S’ha considerat que el 2013 (darreres dades disponibles d’acord amb la memòria de FEDA 2014) el 80% de l’energia elèctrica
comprada a l’exterior d’Andorra provenia en un 31% de França i en un 49% d’Espanya. El 20% restant ha estat produït a Andorra,
essent associada la seva totalitat a energia hidràulica perquè, tot i que una petita part de l’energia és generada en el CTR, no es disposen
de dades d’emissions de CO2 associades, per això s’ha obviat en el càlcul (FEDA, Memòria RSC, 2014).
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Intensitat de les emissions de CO2
2013

2014

2015

Tendència
2014-2015

t de CO2 derivades del consum
energètic/100 m2 d’oficines

7,4

7,9

7,4

−6,9%

t de CO2 derivades del consum
energètic/empleat

2,8

3,0

2,7

−11,2%

Nota: Dades d’octubre a setembre.

Millor gestió dels consums i residus
Aigua
Durant el 2015 hem continuat treballant en el monitoratge i el control dels consums d’aigua alhora
que hem continuat instal·lant sistemes que ens permeten el seu estalvi.

Oficines i edificis de Ròdol, ICA i Seu Social
2013

2014

2015

Tendència
2014-2015

m3

8.126

9.136

9.029

−1,2%

m /m d’oficina

0,44

0,49

0,48

−3,1%

m /empleat

16,62

18,27

17,04

−7,3%

Consum d’aigua
3

2

3

Nota: Dades d’octubre a setembre.

Materials
L’any 2015, tot i l’obertura d’un nombre significatiu de nous comptes, s’ha continuat amb la
tendència decreixent dels darrers anys en el consum de paper. Aquesta reducció és fruit de la
implicació de totes les persones treballadores alhora que d’un major ús del servei de banca en línia
per part dels clients. Pel que fa als tòners, l’increment es deu al canvi de les impressores dut a terme
durant l’any.

Consum de materials
Paper(*)
Tòners

2013

2014

2015

Tendència
2014-2015

t

67,04

64,26

59,81

−7,4%

t/empleat

0,14

0,13

0,11

−13,9%

Unitats

686

687

1.430

52,0%

Unitats/empleat

1,4

1,4

2,7

49,1%

Nota: Dades d’octubre a setembre. (*) Inclou paper de consum intern i paper per a clients.
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Residus
Durant l’any 2015 s’ha consolidat la gestió dels residus a través d’un únic gestor, fet que ha
permès assegurar la correcta gestió dels mateixos alhora que millorar-ne la gestió documental i
la quantificació de les diferents fraccions recollides selectivament. L’increment de les quantitats
de residus generats s’atribueix a aquesta millora en la quantificació que permet tenir dades més
acurades.

Residus generats
Paper
d’oficina
Cartró
Diaris
Plàstics
Tòners

Fluorescents

kg

2013

2014

2015

15.984

13.562

11.600

kg/empleat

32,7

27,1

21,9

kg

1.878

1.785

3.112

kg/empleat

3,8

3,6

5,9

kg

1.913

1.856

2.120

kg/empleat

3,9

3,7

4,0

Tendència Tractament
2014-2015
−16,9% Reciclatge. Gestor
−23,9% especialitzat
42,6% Reciclatge. Gestor
39,2% especialitzat
12,5% Reciclatge. Gestor
7,2% especialitzat

kg

1.141

1.230

1.727

kg/empleat

2,3

2,5

3,3

28,8% Reciclatge. Gestor
24,5% especialitzat

Unitats

508

480

613

Unitats/empleat

1,0

1,0

1,2

Unitats

1.365

1.456

1.835

20,7%

Unitats/100 m
d’oficines

7,4

7,8

9,7

19,2%

21,7% Reciclatge o valorització
17,0% energètica. Gestor
especialitzat

2

Nota: Dades d’octubre a setembre. Tots els residus són no perillosos excepte els tòners.

Reciclatge. Deixalleria
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Objectius 2015
Ampliar l’equip de l’SGMA amb la incorporació de responsables de l’àrea de
Negoci.

En procés

Actualitzar els continguts de la Guia de bones pràctiques per a empleats i fer-ne
difusió.

En procés

Analitzar el risc ambiental de les operacions de crèdit i dels productes d’inversió
i informar-ne als clients.

En procés

Oferir als clients informació sobre els indicadors de sostenibilitat associats als
productes d’inversió contractats.

En procés

Mesurar i compensar voluntàriament les emissions de carboni de Crèdit Andorrà.

En procés

Fer difusió de la Guia de bones pràctiques als departaments del Banc, d’acord amb
la Sustainable Banking Guide.

En procés

Reduir el consum energètic de l’edifici administratiu de Sant Julià a partir de la
millora dels aïllaments.

Assolit

Reduir el consum energètic de l’Edifici Crèdit Centre mitjançant la renovació
del mur cortina.

En procés

Crear una secció específica de medi ambient a la intranet.

En procés

Realitzar un estudi per incloure les activitats, productes i serveis del Grup dins
l’abast de l’SGMA.

En procés

Objectius 2016
Finalitzar l’estudi per incloure les activitats, productes i serveis del Grup dins l’abast de l’SGMA.
Realitzar un estudi de l’ús de paper en les diferents àrees i departaments per tal de valorar les oportunitats
de minimització.
Compensar les emissions de carboni de Crèdit Andorrà en un projecte de país.
Continuar analitzant el risc ambiental de les operacions de crèdit i dels productes d’inversió i informar-ne
als clients.
Realitzar un estudi per valorar la implementació de millores en el sistema de monitoratge dels consums
d’aigua i energia.
Realitzar un estudi per valorar la possibilitat de reduir els consums energètics associats als centres
de càlcul.
Millorar la gestió documental de l’SGMA mitjançant la incorporació d’una eina informàtica.
Continuar treballant per ampliar l’equip de l’SGMA amb la incorporació de responsables de l’àrea de
Negoci i Risc.
Finalitzar la implantació de la nova secció específica de medi ambient a la intranet.
Certificar l’SGMA segons la UNE-EN ISO 14001:2015.
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Taula d’indicadors
del Global Reporting
Initiative
Opció “De conformitat – Exhaustiva” de la Guia G4 del Global Reporting Initiative.

Continguts bàsics generals
Indicador Descripció

Pàgina o resposta directa

1. Estratègia i anàlisi
G4-1

Declaració del
màxim responsable
de l’organització.

4-5

G4-2

Principals efectes,
riscos i oportunitats.

4-5, 10-12

2. Perfil de l’organització
G4-3

Nom de
l’organització.

7, 10

G4-4

Principals marques,
productes i serveis.

8-10
Grup Financer Crèdit Andorrà ofereix els
productes i serveis financers propis de la banca
privada i de la banca de particulars i d’empreses.
Tots els productes i serveis, inclosos els
d’assegurances i gestió d’actius, estan a disposició
pública a través de les oficines i també es poden
consultar a la pàgina web de Grup Financer Crèdit
Andorrà.

G4-5

Localització de
la seu central de
l’organització.

2

G4-6

Nombre de països on
opera l’organització.

9-10

G4-7

Naturalesa del règim
de propietat i la seva
forma jurídica.

Crèdit Andorrà SA és una societat anònima que
té per objectiu social la pràctica de l’activitat
bancària, que exerceix en l’àmbit de la banca
comercial i de la banca privada, i està subjecta a la
normativa i la regulació de les entitats financeres
que operen a Andorra. Crèdit Andorrà SA és la
societat matriu del Grup i juntament amb les seves
empreses participades formen Grup Financer
Crèdit Andorrà.

Omissions

Verificació
externa
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Indicador Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-8

Mercats servits.

Grup Financer Crèdit Andorrà, a través de la seva
filosofia de banca universal, ofereix els productes
i serveis financers propis de la banca privada i
de la banca de particulars i d’empreses. Altres
línies de negoci que ofereix són les assegurances
i la gestió d’actius d’àmbit internacional. Per a
més informació consulteu la pàgina web de Grup
Financer Crèdit Andorrà.

G4-9

Dimensions de
l’organització.

6, 8-9, 32
Informe anual 2015 (67-7 i 10-11).
Tots els productes i serveis es poden consultar a la
pàgina web de Grup Financer Crèdit Andorrà.
L’entitat té aproximadament 80.000 clients els anys
2014 i 2015.

G4-10

Nombre total
d’empleats.

32-35

G4-11

Percentatge
d’empleats coberts
per convenis
col·lectius.

Actualment Crèdit Andorrà no disposa d’un
conveni col·lectiu. El conveni col·lectiu és una
possibilitat que han d’impulsar els mateixos
treballadors i fins al moment no s’ha donat el cas.

G4-12

Cadena de
subministrament de
l’organització.

La gestió de la cadena de proveïdors parteix dels
valors corporatius i contempla aspectes relacionats
amb la responsabilitat social corporativa, sobre la
base de la transparència i el benefici mutu per tal
de garantir una prestació del servei segura, eficient
i de qualitat. Els principals proveïdors del Grup
inclouen empreses que subministren lloguers
i immobles, material d’oficina, màrqueting i
publicitat, equips informàtics, serveis tecnològics i
de telecomunicacions, serveis de seguretat, serveis
professionals específics, entre d’altres. Per tal de
fer extensiu el compromís amb el medi ambient,
el Banc contempla criteris de compra verda, a més
de considerar la ubicació geogràfica, la qualitat
i el preu. Així mateix, prioritza el treball amb
proveïdors del Principat d’Andorra (proveïdors
locals) i de la resta de territoris on opera. El 2015
el valor aproximat de les compres a proveïdors del
Grup ha estat de 36.165 milers d’euros.

G4-13

Canvis significatius
durant el període
objecte de la
memòria.

No hi ha hagut canvis significatius.

G4-14

Implementació del
Com a entitat bancària la gestió global del risc
principi de precaució. és fonamental per a Crèdit Andorrà. Per a això,
s’identifiquen, mesuren i valoren els riscos i
es consideren de forma permanent en la presa
de decisions de negoci, sempre dins d’un marc
que potenciï la qualitat del servei als clients.
Així mateix, aquesta gestió pretén preservar els
mecanismes de solvència i garantia del Grup i el
consolida com un dels més sòlids d’Andorra.

Omissions

63

Verificació
externa
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Indicador Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-15

Suport a iniciatives
externes.
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G4-16

Associacions i
organitzacions a
les quals pertany
l’organització.

Crèdit Andorrà: Associació de Bancs Andorrans
(ABA) i Programa de les Nacions Unides de la
PNUMA.
Banque de Patrimoines Privés: Association pour
la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL),
Association des Banques et Banquiers (ABBL)
i Association Luxembourgeoise des Fonds
d’Investiseement (ALFI).
Banco Alcalá: Asociación Española de Banca i
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva
y Fondos de Pensiones (INVERCO).
Beta Capital Wealth Management (Miami):
Financial Industry Regulatory Authority
(FINRA), Securities and Exchange Commission
(SEC), National Futures Association (NFA),
Securities Investor Protection Corporation (SIPC),
Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB)
i NASDAQ.
CA México Asesores Patrimoniales: Asociación
Mexicana de Asesores Independientes de
Inversiones (AMAII) i Club Catalán de Negocios.
CA Perú Sociedad Agente de Bolsa: Bolsa
de Valores de Lima (BVL), Cavali (Registro
Central de Valores y Liquidaciones del Perú),
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV),
Asociación Peruana de Finanzas (APEF), In Perú i
Marca País Perú.
Oficina de representación de Crèdit Andorrà y
de Banco Crèdit Andorrà (Panamá) en Uruguay:
Asociación Bancaria de Panamá.

3. Identificació d’aspectes materials i abast
G4-17

Entitats que figuren a L’informe cobreix Grup Financer Crèdit Andorrà.
la memòria.
Crèdit Andorrà SA és la societat dominant de
les participades, que s’esmenten en les notes 2.4
(pàgines 15-20), i 6.1 (pàgina 36) i 6.2 (pàgines
37-38) de l’Informe Anual 2015, i que juntament
formen Grup Financer Crèdit Andorrà. En
aquest sentit, la informació presentada correspon
a Grup Financer Crèdit Andorrà, excepte les
dades presentades als apartats de clients i de
medi ambient, que es refereixen únicament
a les societats del Grup ubicades al Principat
d’Andorra. La informació econòmica i financera
inclosa s’ha obtingut dels comptes anuals
consolidats.

G4-18

Definició del
contingut de
la memòria i la
cobertura de cada
aspecte.

20

G4-19

Aspectes materials.

21

Omissions

64

Verificació
externa
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Cobertura i límit

SECTOR
Resultats
econòmics
sostinguts i
sostenibles

Acompliment
econòmic

Lideratge en la
banca andorrana

Lideratge banca
andorrana(*)

Control i gestió
integral del risc
de l’activitat i de
les operacions

Auditoria
Control i gestió
del risc(*)

Internacio-
nalització

Internaciona-
lització i
diversificació
del negoci(*)

Proactivitat i
innovació en
productes i
serveis

Iniciatives
de valor pels
clients i la
societat(*)

ÈTICA I INTEGRITAT
Compliment
i adaptació a
canvis normatius
i regulatoris

Compliment
regulatori Societat
Compliment
regulatori Responsa-
bilitat de
producte

Operar amb
la màxima
transparència,
creant confiança
i credibilitat

Transparència
informativa
a mercats i
clients(*)

Ètica empresarial
i prevenció de
la corrupció, el
blanqueig de
capitals i el frau

Lluita contra la
corrupció
Ètica
empresarial(*)

Proveïdors

Activitat social

Límit de cada aspecte
material fora de
l’organització.

Externa
Empreses participades

Interna

Societat

Aspectes GRI i
altres

Verificació
externa

Clients

Categoria i
temàtica

Assegurances

G4-21

Cobertura de cada
aspecte material dins
de l’organització.

Omissions

Activitat bancària
i financera

G4-20

Pàgina o resposta directa

Gestió d’actius i Wealth
Management

Indicador Descripció
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Garantir
el correcte
comportament
dels òrgans
de govern de
l’entitat

Bon govern(*)

SERVEI
Ajudar els
clients a prendre
decisions
financeres més
informades:
comunicant amb
transparència
i claredat i
proporcionant
educació
financera

Etiquetatge
de productes i
serveis
Educació
financera(*)

Qualitat i
eficiència en
l’atenció al client

Qualitat i
eficiència en
l’atenció al
client(*)

Assegurar la
privacitat i
seguretat de
dades dels clients

Salut i
seguretat dels
clients
Seguretat
informàtica(*)

PERSONES
Creació
d’ocupació i
gestió del clima
laboral per a la
satisfacció dels
empleats

Ocupació
Satisfacció dels
empleats(*)

Gestió del talent,
formació i
desenvolu-
pament
professional dels
empleats

Capacitació
i educació

Mètodes
d’avaluació del
rendiment i
acompliment
dels
professionals

Capacitació
i educació

Programes de
beneficis socials
per a empleats

Beneficis
socials(*)

ENTORN
Eficiència en
el consum
de recursos
(electricitat,
paper, aigua,
etc.)

Materials
Energia
Aigua
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Emissions de
CO2 i gestió
dels riscos i
oportunitats
derivats del
canvi climàtic

Emissions

Gestió i
minimització
dels residus
generats

Efluents
i residus

67

RELACIÓ AMB LA SOCIETAT
Promoure el
progrés social
amb iniciatives
en els àmbits
educatiu, social
i cultural
impulsades
a través de la
Fundació Crèdit
Andorrà

Comunitats
locals

Indicador Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-22

Reexpressions de
la informació de
memòries anteriors i
causes.

No hi ha hagut reexpressió d’informació
significativa continguda en memòries anteriors.
En cas que s’hagi reformulat alguna dada,
s’especifica amb una nota i s’explica la causa
d’aquesta reformulació.

G4-23

Canvi significatiu en
l’abast i la cobertura
de cada aspecte
respecte a memòries
anteriors.

No hi ha hagut canvis significatius en l’abast i la
cobertura respecte a informes anteriors.

4. Implicació dels grups d’interès
G4-24

Grups d’interès
vinculats a
l’organització.

Els grups d’interès que el Grup ha inclòs són els
empleats, els clients, els accionistes, els proveïdors,
els mitjans de comunicació i la comunitat.

G4-25

Base per identificar
els grups d’interès.

Els grups d’interès identificats per Grup Financer
Crèdit Andorrà són els clients, que són el centre
de les decisions del negoci; els accionistes, com
a propietat; els empleats, que són l’actiu més
important i la clau per assegurar l’assoliment dels
reptes; la comunitat, en la qual es vol repercutir
impulsant-ne el progrés i el desenvolupament
econòmic i social; els proveïdors, per la seva
importància a l’hora d’assegurar un servei de
qualitat i segur, i els mitjans de comunicació,
per la seva capacitat informativa i d’impacte a la
societat.

Omissions

Verificació
externa
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G4-27

Qüestions i
problemes clau han
sorgit arran de la
participació dels
grups d’interès.

Grup
d’interès

Verificació
externa

Canals de
comunicació i diàleg

Expectatives del
grup d’interès sobre
Grup Financer Crèdit
Andorrà

Expectatives de Grup
Financer Crèdit
Andorrà sobre el
grup d’interès

· Junta General
d’Accionistes
· Informes anuals i
trimestrals
· Reunions
· Comissió Delegada

·R
 endibilitat i
beneficis que
incrementin el valor
del Grup
· Transparència
de la informació
corporativa i
financera rellevant i
rendició de comptes
·B
 ones pràctiques de
govern corporatiu

· Bona imatge,
percepció i reputació
· Coneixement i
implicació amb el
Grup

· Nova intranet
(WeCrèdit)
· Comitès
· Reunions
· Convencions
especials

·C
 ompliment dels
acords contractuals
·C
 omportament ètic i
responsable
· Desenvolupament
professional i
reconeixement

· Operar amb
estàndards de
qualitat
· Contribució a la
creació de valor
pel Grup i a la
consecució eficient
dels objectius
· Desenvolupament
professional
· Proactivitat,
innovació i
adaptabilitat al canvi
· Compliment amb
els compromisos
contractuals
· Implicació amb els
valors del Grup

· Web corporativa i
webs comercials
· Sala de comunicació
(web corporativa)
· Xarxes socials
· Xarxa d’oficines /
Gestors
· Banca en línia
· Servei d’atenció al
client
· Enquestes pròpies i
externes
· Conferències i
jornades regulars
per a empresaris i
ciutadania
· Publicitat i
comunicacions
comercials
· Comunicacions
contractuals
· Correu electrònic i
SMS

· S ervei pròxim i
personalitzat
·L
 lenguatge clar i
transparent
·E
 ducació financera
·C
 omportament ètic i
responsable
·C
 ompliment de la
regulació
· S atisfacció pels
serveis rebuts
i productes
prestats. Resolució
d’incidències
·C
 ompliment de la
legislació vigent
· I mplicació amb el
país

· Satisfacció
· Fidelitat
· Col·laboració

Accionistes

Participació dels
grups d’interès.

Omissions

Empleats

G4-26

Pàgina o resposta directa

Clients

Indicador Descripció
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· Web corporativa
· Sala de comunicació
(web corporativa)
· Xarxes socials
· Conferències i
jornades regulars
· Reunions i trobades
amb associacions
sectorials i del
territori

· Contribuir al
desenvolupament
econòmic i social del
país i la seva societat
· Respecte pel medi
ambient i l’entorn
ambiental
· Compliment
dels objectius
compromesos
· Transparència i
comportament
responsable
· Compliment de la
normativa aplicable

· Reputació
· Compliment dels
compromisos
acordats

· Processos de
negociació

· Col·laboració pel
benefici mutu
· Compliment dels
acords contractuals

· Compliment dels
acords contractuals
· Respecte pels
compromisos del
Grup referents a
temes d’RSC

· Comunicacions
corporatives
· Rodes i notes de
premsa
· Reunions amb els
mitjans
· Xarxes socials
· Sala de comunicació
(web corporativa)

· Transparència i
rendició de comptes
· Informació completa
· Interacció

· Transmissió i difusió
adequada de la
informació i dels
continguts
· Col·laboració
permanent
· Interacció

Mitjans de comunicació

Proveïdors

Comunitat (associacions, fundacions, món
acadèmic, organismes públics, etc.)
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Indicador Descripció

Pàgina o resposta directa

5. Perfil de la memòria
G4-28

Període objecte de la
memòria.

L’Informe de responsabilitat social corporativa 2015
és la dotzena edició de la publicació per part de
Crèdit Andorrà, i cobreix el període comprès entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, excepte les
dades quantitatives de l’apartat de medi ambient,
que d’un any per l’altre van de l’1 d’octubre al 30
de setembre.

G4-29

Data de l’última
memòria.

2014

G4-30

Cicle de presentació
de memòries.

Anual

G4-31

Punt de contacte
per a dubtes sobre
el contingut de la
memòria.

2

G4-32

Opció «de
conformitat» amb
la Guia que ha triat
l’organització i índex
de GRI.

62

G4-33

Política i les
pràctiques respecte a
la verificació externa
de la memòria

L’informe no ha estat sotmès a verificació externa.

Omissions

Verificació
externa
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Indicador Descripció

Pàgina o resposta directa

6. Govern
G4-34

Estructura de govern
de l’organització.

13-15
A Grup Financer Crèdit Andorrà, la gestió i
el control de l’entitat es distribueixen entre els
següents òrgans:
· La Junta General d’Accionistes és l’òrgan en el
qual els accionistes participen i que, degudament
constituïda, té competència per a deliberar i
adoptar acords per majoria en aquelles matèries
que la llei i els estatuts socials reserven a la seva
decisió i sotmeten a la seva aprovació.
· El Consell d’Administració és el màxim òrgan
de govern de Grup Financer Crèdit Andorrà.
Aquest òrgan s’encarrega de dirigir, administrar i
representar el Grup.
· La Comissió Delegada del Consell
d’Administració, integrada pel president, el
vicepresident i el conseller delegat, té la funció
d’aprofundir en el seguiment dels aspectes
més rellevants relacionats amb la gestió i el
funcionament de Grup Financer Crèdit Andorrà.
· El Consell Assessor aporta valor davant del
procés d’expansió internacional i assumeix les
funcions d’assessorament.
· El Comitè Executiu és l’òrgan responsable
de la definició de l’estratègia del Grup i de la
seva supervisió, i assumeix funcions de gestió,
direcció i administració.

G4-35

Procés pel qual
l’òrgan superior
de govern delega
la seva autoritat
per a qüestions
d’índole econòmica,
ambiental i social.

El conseller delegat, membre i Secretari del
Consell d’Administració, fa la funció de direcció
estratègica del Grup –assumeix l’execució de
tots els acords del Consell d’Administració– i és
responsabilitat de la Direcció General del Banc i
del Comitè Executiu impulsar els acords presos a
nivell del Consell d’Administració i la gestió de les
polítiques econòmiques, ambientals i socials que
s’adoptin en Grup Financer Crèdit Andorrà.

G4-36

Existència de càrrecs
amb responsabilitat
en qüestions
econòmiques,
ambientals i socials

En el Comitè Executiu de Crèdit Andorrà hi
tenen representació totes les línies i àrees de
negoci de Grup Financer Crèdit Andorrà. Els
membres d’aquest comitè tenen poder en la presa
de decisions en els àmbits operatiu i organitzatiu
de l’entitat. El màxim òrgan de govern de l’entitat
està constantment informat dels temes econòmics,
ambientals i socials que afecten al Grup.

G4-37

Processos de consulta
entre els grups
d’interès i l’òrgan
superior de govern.

Vegeu indicadors G4-26 i G4-27.
El Consell d’Administració determina les
polítiques d’informació i de comunicació amb els
accionistes, els merctas i l’opinió pública.

G4-38

Composició de
l’òrgan superior de
govern i dels seus
comitès.

14
Els membres del Consell d’Administració no
desenvolupen funcions executives. Aquestes
funcions recauen en el conseller delegat i el
director general.

Omissions

70

Verificació
externa
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Indicador Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-39

Funcions de la
persona que presideix
l’òrgan superior de
govern.

Les funcions de president i del conseller delegat són
diferents i complementàries, amb una clara divisió
de responsabilitats. El president és l’alt representant
de l’entitat i líder del Consell d’Administració,
òrgan en el qual també hi ha la figura del conseller
delegat com a primer executiu encarregat del
desenvolupament de l’estratègia del Grup.

G4-40

Processos de
nomenament i
selecció de l’òrgan
superior de govern i
els seus comitès.

Els nomenaments de consellers recauen en
persones que compleixen els requisits legals i
estatutaris que el càrrec exigeix, posseeixen els
coneixements i experiència professionals adequats
a l’exercici de les seves funcions i bon govern. El
Reglament del Consell d’Administració estableix
que un mínim de dos i un terç del total dels seus
membres han de ser de nacionalitat andorrana
o residents amb els procedents drets econòmics.
Així mateix, tots els membres han de ser persones
de reconeguda honorabilitat empresarial i
professional. No es tenen en compte aspectes tals
com la diversitat o la independència.

G4-41

Processos mitjançant
els quals l’òrgan
superior de govern
preveu i gestiona
possibles conflictes
d’interessos.

12-13
La política de govern corporatiu i els
procediments establerts queden recollits en el
Reglament del Consell d’Administració de Crèdit
Andorrà, aprovat el 19 de novembre de 2008.
Aquest reglament recull el marc legal, estableix
els principis d’actuació d’aquest òrgan de govern
i les seves funcions, detalla els drets i deures
dels consellers i la seva responsabilitat personal
a l’hora d’exercir el càrrec, i s’hi aclareixen els
conflictes d’interès.
El Reglament del Consell d’Administració també
estableix les normes i pautes a seguir perquè el
conseller no concorri en situacions de conflicte
d’interès.
Així mateix, per garantir que totes les activitats
s’exerceixen dins l’estricte compliment de
l’ordenament jurídic i dels criteris de negoci fixats,
el Grup disposa d’un model de gestió i control de
riscos com a marc de control intern per assegurar
l’eficàcia i l’eficiència de les operacions sobre
la base d’un control adequat dels riscos i una
conducta empresarial prudent, que garanteixi la
fiabilitat de la informació financera i no financera
comunicada internament i externament.

G4-42

Funcions de l’òrgan
superior de govern i
de l’alta direcció en
el desenvolupament,
relatives als
impactes econòmic,
ambiental i social de
l’organització.

El 2015 es va publicar “L’Aspiració Estratègica
del conseller delegat per al Grup Crèdit Andorrà.
Horitzó 2020”, com a base directriu del Pla
Estatègic 2015-2018.
Correspon al Consell d’Administració analitzar
i aprovar les directrius bàsiques d’actuació, així
com el grau de compliment dels plans estratègics i
dels pressupostos, a més d’aprovar el codi ètic i de
conducta del Grup.

Omissions
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Verificació
externa
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Indicador Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-43

Mesures que s’han
pres per desenvolupar
el coneixement
col·lectiu de
l’òrgan superior de
govern amb relació
als assumptes
econòmics,
ambientals i socials.

A les reunions del Consell d’Administració
es proporciona informació corresponent als
principals assumptes que tractar i relacionats amb
qüestions estratègiques de negoci, econòmiques,
ambientals i socials.

G4-44

Processos d’avaluació
de l’acompliment
de l’òrgan superior
de govern amb
relació al govern
dels assumptes
econòmics,
ambientals i socials.

No es porta a terme un procés formal d’avaluació.
No obstant, amb periodicitat almenys anual, es
presenta al Consell d’Administració un informe
de la situació de les polítiques i estratègies del
Banc en qüestions relatives, entre d’altres, a la
política de responsabilitat social corporativa.

G4-45

Funció de l’òrgan
superior de govern
en la identificació
i la gestió dels
impactes, els riscos
i les oportunitats de
caràcter econòmic,
ambiental i social.

L’estructura organitzativa descrita a l’indicador
G4-34 permet, a través de les diferents direccions
i àrees del Banc, la supervisió dels assumptes
ambientals, socials i econòmics els quals són
informats al Consell d’Administració. La seva
gestió inclou tant la supervisió de riscos com
d’oportunitats així com el compliment amb acords
internacionals, codis de conducta i principis. Per al
desenvolupament de les seves funcions, compten
amb el suport d’assessors externs independents així
com la informació pròpia de l’entitat a partir de
les reunions que es duen a terme amb els diferents
directius de Crèdit Andorrà.

G4-46

Funció de l’òrgan
superior de govern
en l’anàlisi dels
processos de gestió
del risc en assumptes
econòmics,
ambientals i socials.

Correspon al Consell d’Administració valorar les
estratègies i les polítiques de risc, de control intern
i de compliment normatiu. En particular defineix
el nivell de risc que l’entitat està disposada a
assumir, aprova les corresponents polítiques de
gestió de riscos, de control intern i de compliment
normatiu, en supervisa el compliment i n’adopta
les mesures adequades per esmenar qualsevol
incidència.

G4-47

Freqüència
d’anàlisi dels
impactes, els riscos
i les oportunitats de
caràcter econòmic,
ambiental i social.

Grup Financer Crèdit Andorrà disposa d’una
àrea de Riscos i Compliment Normatiu i del
Departament d’Auditoria Interna, el qual depèn
directament del conseller delegat. Així mateix,
és una de les funcions de la Comissió Delegada
analitzar amb periodicitat trimestral tots els riscos
de tots els àmbits i des de totes les perspectives que
afecten l’activitat de l’entitat, inclosos els riscos
i les oportunitats de caràcter econòmic, social i
ambiental.

Omissions
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Indicador Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-48

Comitè responsable
de revisar i aprovar
la memòria de
sostenibilitat de
l’organització.

L’àrea de Secretaria General Tècnica, de la
qual en forma part el Gabinet de Comunicació
Corporativa, és l’encarregada de la coordinació
i elaboració de l’Informe d’RSC, inclòs el procés
de materialitat. Aquest informe és revisat per part
dels membres de l’equip directiu responsables de
la gestió d’aspectes vinculats a recursos humans,
medi ambient, clients i màrqueting, i relació amb
la comunitat (l’activitat de la Fundació). L’àrea
de Secretaria General Tècnica té entre les seves
funcions la de supervisar l’actuació de l’entitat en
relació amb els temes d’RSC i elevar al Consell
les propostes que consideri oportunes en aquesta
matèria.

G4-49

Processos per
transmetre les
preocupacions
importants a l’òrgan
superior de govern.

El Comitè Executiu és l’encarregat d’informar
al Consell d’Administració sobre la planificació
anual, incloent-hi qualsevol aspecte crític que
es consideri rellevant i convenient. El Comitè
Executiu es reuneix amb periodicitat mensual.

G4-50

Naturalesa i nombre
de preocupacions que
es van transmetre a
l’òrgan superior de
govern.

Els assumptes crítics, de qualsevol naturalesa
(econòmica, financera, ambiental, social, etc.)
s’eleven al Consell d’Administració de forma
recurrent, sempre que es consideri necessari. Tant
en les reunions del Comitè Executiu com en les
reunions del Consell d’Administració s’avalua
el grau d’avanç en el Pla Estratègic i els resultats
en matèria econòmica, social i ambiental. Sobre
la base de l’avaluació, es decideix mantenir o
modificar l’estratègia.

G4-51

Descriviu les
polítiques retributives
per a l’òrgan superior
de govern i l’alta
direcció.

Les polítiques retributives estan previstes pels
membres de l’Alta Direcció. L’Alta Direcció
disposa d’una política retributiva que contempla
una part fixa i una part variable basada en
l’assoliment dels objectius quantitatius, el
rendiment i les actituds en funció dels valors
del model cultural de Crèdit Andorrà. Les
indemnitzacions per acomiadament estan
subjectes a la legislació vigent.

G4-52

Processos per
determinar la
remuneració.

Per a l’establiment de la quantitat a percebre, se
segueixen els criteris establerts a la política de
remuneració. L’entitat ha utilitzat la metodologia
“Hay” d’avaluació de llocs per perfils i escales
per definir la classificació professional de tots els
llocs de treball, les diferents categories i el ventall
retributiu de cada una d’elles.

G4-53

Consideració de
l’opinió dels grups
d’interès respecte a la
retribució.

Per a l’establiment de la quantitat a percebre, se
segueixen els criteris dictats per la normativa de
remuneració que estableix les retribucions en
funció de la classificació professional.

Omissions
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Indicador Descripció

Pàgina o resposta directa

Omissions

G4-54

Relació entre la
retribució total anual
de la persona més
ben pagada amb la
retribució total anual
mitjana de tota la
plantilla.

Informació
confidencial

G4-55

Ràtios percentuals
d’increment de la
retribució.

Informació
confidencial

7. Ètica i integritat
G4-56

Valors, principis i
codis de conducta
o altres de
l’organització.

7
Crèdit Andorrà disposa d’un Codi ètic de
conducta propi, alineat amb els requisits establerts
per l’Institut Nacional Andorrà de Finances
(INAF). L’INAF és l’òrgan que regula el conjunt
de les entitats financeres del Principat per evitar la
realització de certes pràctiques indesitjables així
com assolir una major transparència i credibilitat
del sistema financer andorrà a nivell internacional.
Així mateix, el Banc està subjecte a la Llei 8/2013
sobre els requisits organitzatius i les condicions de
funcionament de les entitats operatives del sistema
financer, la protecció de l’inversor, l’abús de
mercat i els acords de garantia financera, que ha
comportat l’aprovació de les diferents polítiques
internes per a la seva correcta aplicació a tot el
Grup.

G4-57

Mecanismes
interns i externs
d’assessorament en
pro d’una conducta
ètica i lícita.

Crèdit Andorrà disposa d’un Comitè Ètic i
Deontològic que vetlla per les bones pràctiques i el
compliment del codi ètic i de conducta de l’entitat
el qual està disponible per a tots els empleats.
Aquest comitè és responsable de gestionar
possibles dubtes i resoldre consultes sobre la
interpretació o aplicació pràctica del codi. Durant
el 2015 el Comitè Ètic i Deontològic ha rebut 10
consultes o sol·licituds d’assessorament per part
dels empleats.

G4-58

Mecanismes interns
i externs de denúncia
de conductes poc
ètiques.

El Comitè Ètic i Deontològic és l’òrgan al qual es
dirigeixen els expedients de possibles vulneracions
del codi i és responsable d’analitzar les conductes
poc ètiques o que sobresurten del marc establert.
Així mateix, té capacitat d’aprovar, desaprovar i
sancionar. El Comitè Ètic i Deontològic dirigeix
la investigació dels expedients, per a la qual pot
requerir la participació d’altres àrees de l’entitat.
En tots els casos es garanteix la confidencialitat
del comunicant, excepte si és imprescindible per
a la investigació. Durant el 2015 el Comitè Ètic i
Deontològic ha revisat un total de sis expedients.
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75

Continguts bàsics específics
Categoria: Economia
Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

Omissions

Acompliment econòmic
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

Per avançar cap al nou paradigma del negoci
bancari ens focalitzem a prioritzar recursos,
optimitzar les inversions realitzades i les
estructures ja establertes, i invertir en nous
projectes.
Així mateix, en línia amb la nostra política
permanent d’implementar els millors estàndards
i pràctiques internacionals, ens avancem als
requeriments de solvència més estrictes de les
noves regulacions de Basilea III i al sistema de
valoració i recuperació d’actius que incorporen els
nous International Financial Reporting Standards
(IFRS).

G4-EC1

Valor econòmic
directe generat i
distribuït.

17-18

G4-EC2

Conseqüències
financeres per a
les activitats de
l’organització a
causa del canvi
climàtic.

Crèdit Andorrà considera que els riscos d’impacte
directe del canvi climàtic per a l’entitat són
mínims. Les implicacions financeres són les
conseqüències directes per al negoci de les
entitats del Grup en qualitat d’entitats bancàries
i financeres, asseguradores o de gestió d’actius,
i els costos de possibles despeses o inversions
per millorar el seu acompliment ambiental
responent als reptes del canvi climàtic. Els riscos
es concreten en les afeccions del canvi climàtic a
Andorra i la seva repercussió en l’economia del
país i el risc reputacional derivat d’una gestió
ambiental incorrecta. Les oportunitats principals
es tradueixen en l’oferiment de productes
destinats a contrarestar el canvi climàtic i en
una reputació de prestigi en el cas d’assolir una
excel·lència en l’acompliment mediambiental.

G4-EC3

Programes de
beneficis socials.

31

El valor
econòmic
dels
beneficis
socials és
informació
confidencial.

Verificació
externa
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Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-EC4

Ajudes financeres
significatives
rebudes de
governs.

Com a entitat bancària Crèdit Andorrà no rep
ajudes públiques.

76

Omissions

Verificació
externa

Omissions

Verificació
externa

Lideratge en la banca andorrana
No GRIDMA

Enfocament de
gestió.

7, 17

Control i gestió del risc
No GRIDMA

Enfocament de
gestió.

13

Internacionalització
No GRIDMA

Enfocament de
gestió.

9-10

Categoria: Medi ambient
Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-DMA

Enfocament de
gestió.

59
Tenim identificats els principals indicadors
d’ecoeficiència que es deriven de la nostra
activitat per a la seva mesura i control amb
l’objectiu d’implantar les mesures necessàries per
aconseguir la màxima ecoeficiència en el nostre
comportament mediambiental. Això es tradueix,
entre d’altres aspectes, en la minimització del
consum de materials, principalment el paper.

G4-EN1

Materials
utilitzats.

59

G4-EN2

Materials utilitzats No hi ha consum de materials valoritzats.
que es valoritzen.

Materials

Energia
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

57-58
L’electricitat és la principal font d’energia de
Crèdit Andorrà, representant gairebé el 70%
del total del seu consum intern el 2015. La resta
correspon al gasoil utilitzat en els sistemes de
calefacció i, en menor mesura, també s’utilitza
en situacions d’emergència molt concretes, com
l’alimentació d’equips auxiliars d’arrencada.
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Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-EN3

Energia
58
consumida dins de Consum
anual
l’organització.

Omissions

2013

2014

2015

Tendència
2014-2015

Electricitat

19.724

18.009

17.673

−1,9%

Gasoil

6.412

7.715

8.903

13,3%

d’energia
(GJ)

Nota: Els consums corresponen a les oficines i edificis de
Ròdol, ICA i Seu Social d’Andorra. Les dades provenen de
mesures directes de comptadores. Tots els combustibles
provenen de fonts no renovables. No hi ha consum d’energia
procedent de fonts renovables.

G4-EN4

Energia
consumida fora de
l’organització.

58
El consum energètic extern, aquell que es produeix
fora del Banc i on l’energia no és contractada,
prové principalment dels desplaçaments
d’empleats al centre de treball (viatges in itinere)
i dels viatges corporatius.
Les dades d’emissions de CO2 ocasionades pels
viatges corporatius estan reflectides a l’indicador
G4-EN17.

G4-EN5

Intensitat
energètica.

58

G4-EN6

Reducció del
consum d’energia.

57-58

G4-EN7

Reduccions dels
requisits energètics
dels productes i
serveis.

Els productes i serveis de Crèdit Andorrà no estan
subjectes a requeriments energètics. Això no
obstant, es desenvolupen a les oficines i edificis
corporatius diverses iniciatives encaminades a
aconseguir un menor consum energètic: sistemes
d’il·luminació LED ubicats en els diferents edificis
singulars i oficines del Banc, i s’ha incorporat
un vinil reflectant a l’oficina de la seu social
per millorar la qualitat dels llocs de treball, i
equipament eficient en oficines, com ara les
màquines de refrigeració.

G4-DMA

Enfocament de
gestió.

59
Tenim identificats els principals indicadors
d’ecoeficiència que es deriven de la nostra
activitat per a la seva mesura i control amb
l’objectiu d’implantar les mesures necessàries per
aconseguir la màxima ecoeficiència en el nostre
comportament mediambiental. Això es tradueix,
entre d’altres aspectes, en la minimització del
consum d’aigua a les oficines i seus corporatives.

G4-EN8

Consum total
d’aigua segons
la font de
procedència.

59
Les dades provenen de mesures directes de
comptadors. El 100% de l’aigua consumida prové
del subministrament d’aigua municipal.

Aigua

No es
disposa de
dades del
consum
d’energia
fora del
Banc.

77

Verificació
externa
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Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

Omissions

G4-EN9

Fonts d’aigua que Crèdit Andorrà té les seves oficines i seus
han estat afectades corporatives en terrenys urbans de manera que
significativament. tant l’aigua captada com l’abocada es fa a través
de la xarxa urbana. Per aquest motiu no es veuen
afectades fonts d’aigua o ecosistemes.

No aplica.

G4-EN10

Percentatge
i volum total
d’aigua reciclada i
reutilitzada.

Crèdit Andorrà no recicla ni reutilitza l’aigua. Les
aigües residuals s’aboquen a la xarxa pública de
clavegueram.

G4-DMA

Enfocament de
gestió.

56-58

G4-EN15

Emissions
directes de
gasos amb efecte
d’hivernacle
(GHG) (Abast 1).

58

G4-EN16

Emissions
indirectes de
gasos amb efecte
d’hivernacle
(GHG) (Abast 2).

58

G4-EN17

Altres emissions
indirectes de
gasos amb efecte
d’hivernacle
(GHG) (Abast 3).

58

G4-EN18

Intensitat de les
emissions de
gasos amb efecte
d’hivernacle
(GHG).

59

G4-EN19

Reducció de les
emissions de
gasos amb efecte
d’hivernacle
(GHG).

58
El Banc promou diverses accions que eviten
les emissions de CO2, com ara l’ús de
videoconferència, gràcies a les quals es deixen de
realitzar nombrosos desplaçaments en automòbil,
tren o avió.

Emissions

El càlcul
de les
emissions
de gasos
d’efecte
hivernacle
no inclou
els serveis
de
missatgeria.

No es
disposa de
la dada de
reducció
de les
emissions
de GEH
resultant
de les
iniciatives
impulsades.

78

Verificació
externa
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Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

Omissions

G4-EN20

Emissió de
substàncies
destructores de la
capa d’ozó.

Crèdit Andorrà no emet substàncies destructores
de la capa d’ozó, incloses en els annexos
corresponents del Protocol de Montreal.

No aplica.

G4-EN21

NOX, SOX i
altres emissions
significatives.

Crèdit Andorrà no emet NOX, SOX ni altres
emissions.

No aplica.

79

Verificació
externa

Efluents i residus
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

60

G4-EN22

Abocaments totals
d’aigües residuals.

Crèdit Andorrà té les seves oficines i seus en
terrenys urbans de manera que tant l’aigua
captada com l’abocada es fa a través de la xarxa
urbana.

G4-EN23

Residus generats.

60

G4-EN24

Vessaments
accidentals més
significatius.

Pel tipus d’activitat que desenvolupa Crèdit
Andorrà no es produeixen vessaments accidentals
significatius.

No aplica.

G4-EN25

Residus tractats
que es consideren
perillosos.

Pel tipus d’activitat que desenvolupa Crèdit
Andorrà no es generen residus considerats
perillosos segons la classificació del Conveni de
Basilea.

No aplica.

G4-EN26

Recursos
hídrics i hàbitats
relacionats.

Pel tipus d’activitat que desenvolupa Crèdit
Andorrà els abocaments d’aigua no afecten de
manera significativa els recursos hídrics.

No aplica.

No aplica.

Categoria: Social
PRÀCTIQUES LABORALS I TREBALL DIGNE
Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-DMA

Enfocament de
gestió.

32-35

G4-LA1

Contractacions i
rotació mitjana
dels empleats.

32-33, 35

G4-LA2

Beneficis socials
per als empleats.

31

G4-LA3

Nivells de
reincorporació
a la feina i de
retenció després
d’una baixa per
maternitat o
paternitat.

36
El 100% dels empleats de Grup Financer Crèdit
Andorrà tenen dret a la baixa per maternitat/
paternitat.

Ocupació

Omissions

Verificació
externa
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Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

Omissions

Salut i seguretat a la feina
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

40

G4-LA5

Treballadors que
estan representats
en comitès de
seguretat i salut.

A Crèdit Andorrà no existeix la figura del Comitè
de Seguretat i Salut.

G4-LA6

Taxes
d’absentisme,
malalties
professionals,
dies perduts
i nombre de
víctimes mortals
relacionades amb
la feina.

40

G4-LA7

Treballadors
amb una alta
incidència o alt
risc de malalties
relacionades amb
el seu lloc de
treball.

Les activitats de Crèdit Andorrà no comporten un
risc elevat per a la salut dels seus treballadors. No
s’han identificat llocs de treball amb un risc elevat
de concórrer algun tipus de malaltia. Així mateix,
es porten a terme accions informatives en matèria
preventiva.

G4-LA8

Assumptes de salut A Crèdit Andorrà no existeix la figura jurídica del
i seguretat coberts sindicat.
en acords formals
amb sindicats.

Capacitació i educació
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

37-39

G4-LA9

Mitjana d’hores de 37
formació a l’any
per empleat.

G4-LA10

Programes de
gestió d’habilitats
i de formació
contínua que
fomentin
l’ocupabilitat dels
treballadors.

37-38

No es
disposa
de dades
desglossades segons
gènere
i categoria
laboral per
a Andorra,
Espanya i
Luxemburg.

80

Verificació
externa
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Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-LA11

Empleats que
reben avaluacions
regulars de
l’acompliment i de
desenvolupament
professional.

39

SOCIETAT
Comunitats locals
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

27-28, 42-55

G4-SO1

Programes de
desenvolupament
i avaluacions
d’impactes amb
participació de la
comunitat local.

27-28, 42-55

G4-SO2

Impactes negatius
significatius
possibles o reals
a les comunitats
locals.

La gestió i el control dels riscos és un dels
objectius prioritaris del Grup i, a aquest efecte,
disposa de la infraestructura necessària, els
mètodes i els controls interns. La política i els
límits de risc els estableix i els supervisa el Comitè
d’Actius, Passius i Riscos.

G4-FS13

Accessibilitat
en zones de
baixa densitat de
població o llocs
desfavorits.

Grup Financer Crèdit Andorrà no té activitat
en zones de baixa densitat de població o llocs
desafavorits.

G4-FS14

Iniciatives per
millorar l’accés
dels col·lectius
desfavorits als
serveis financers.

Crèdit Andorrà promou diferents iniciatives
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de
diferents col·lectius de la societat, entre els quals,
el col·lectiu de la gent gran.

Lluita contra la corrupció
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

12-13

G4-SO3

Unitats de negoci
analitzades
respecte a riscos
relacionats amb la
corrupció.

13
La lluita activa contra la corrupció (inclosa
la prevenció de blanqueig de capitals i el
finançament del terrorisme, entre d’altres)
forma part de la cultura corporativa de l’entitat i
s’articula a través de diferents mecanismes fent-la
extensiva a totes les unitats de negoci del Grup.
L’anàlisi dels riscos relacionats amb la corrupció és
un aspecte regulat per llei. A més, l’entitat disposa
del Departament d’auditoria interna, de l’àrea de
Compliment normatiu i auditoria interna i de la
funció de gestió de risc.

Omissions

81

Verificació
externa
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Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-SO4

Comunicació
i formació en
polítiques i
procediments
anticorrupció.

37

G4-SO5

Incidents
confirmats de
corrupció i
mesures que s’han
pres.

No s’han produït incidents de corrupció.

Pràctiques de competència deslleial
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

D’acord amb el seu codi ètic, Crèdit Andorrà es
compromet a competir en els mercats de manera
honesta i lleial.

G4-SO7

Accions per causes No hi ha hagut cap acció per causes relacionades
amb pràctiques monopolístiques i contra la lliure
relacionades
competència.
amb pràctiques
monopolístiques
i contra la lliure
competència.

Compliment
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

13

G4-SO8

Multes i sancions
no econòmiques
per incompliment
de les lleis.

No hi ha hagut sancions o multes significatives
per l’incompliment de la normativa amb relació al
subministrament i l’ús de productes i serveis.

Bon govern corporatiu
No GRIDMA

Enfocament de
gestió.

12-13

Omissions

82

Verificació
externa
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83

RESPONSABILITAT DE PRODUCTE
Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

Salut i seguretat dels clients
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

Grup Financer Crèdit Andorrà actua d’acord
amb els valors que recull el seu Model Cultural.
Així, té el compromís de dissenyar i desenvolupar
productes i serveis per donar resposta a les
necessitats i demandes dels clients, amb un tracte
universal no excloent, sinó orientat a la inclusió
financera. Posa a la disposició dels clients una
àmplia oferta de productes i serveis financers
de la màxima qualitat, basats en l’estudi de
la realitat del mercat i de les necessitats dels
diferents segments de clients. En la seva relació
amb els clients, ofereix un tracte igualitari,
personal i de proximitat, basat en la confiança, la
transparència i confidencialitat de la informació,
sobre les bases de la legislació vigent i de les
normes internes i procediments d’atenció al
client. A més, proporciona un assessorament
responsable, professional i transparent, basat en
l’escolta activa de les necessitats del client. El Grup
té el compromís de promocionar els productes
mitjançant campanyes de venda i publicitat
respectuoses amb la dignitat humana i les bones
pràctiques comercials.
Per últim, la informació sobre productes està
subjecta a la regulació de l’INAF. A més, es
disposa d’una fitxa de cada producte emès amb
les característiques i la descripció detallada, la
qual contempla els riscos de manera general. Les
fitxes dels productes d’inversió, els quals tenen un
component de risc evident per al client, inclouen
un apartat específic de riscos.

G4-PR1

Productes i
serveis per als
quals s’avaluen
els impactes en la
salut i la seguretat
dels clients.

Com a forma d’assegurar la qualitat del servei
vinculada a la comercialització dels productes,
es compta amb sistemes de gestió de la qualitat
certificats segons la norma ISO 9001.
Les oficines disposen de mesures de seguretat
per minimitzar el risc d’atracament i robatori
(presència d’equips de captació i gravació
d’imatges digitals, porta exclusiva d’accés, etc.).
Existeix la figura del director de seguretat.

G4-PR2

Incompliment de
la regulació legal
sobre els impactes
dels productes i
serveis en la salut i
la seguretat.

No s’ha produït cap incident en aquest sentit.
Tot producte emès està supervisat pel Comitè
de Producte i un marc institucional d’inversió
supervisat pel Comitè d’Actius i Passius.

Omissions

Verificació
externa
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Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

Omissions

Etiquetat de productes i serveis
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

25
Crèdit Andorrà promou una comunicació i
informació responsables, transparents i clares,
sent una de les prioritats del Banc i un dels temes
més rellevants per als clients i els organismes
reguladors. L’objectiu és ajudar el client a prendre
una decisió financera informada.
Apliquem la legislació vigent pel que fa a
transparència i claredat informativa per afavorir
i protegir els clients. Oferim tota la informació
rellevant per al client, de manera comprensible i
tenint cura dels seus interessos.

G4-PR3

Informació dels
Els productes i serveis del Banc estan subjectes
productes i serveis. a la regulació de l’INAF pel que fa a la seva
informació i la seva forma de comercialització, la
qual cosa garanteix la transparència en aquests
procediments.

G4-PR4

Incompliments
No s’ha produït cap incompliment de la regulació
de la regulació
ni dels codis voluntaris relatius a la informació i a
relativa a la
l’etiquetatge dels productes i serveis.
informació i a
l’etiquetatge dels
productes i serveis.

G4-PR5

Resultats de les
enquestes de
satisfacció del
client.

24

Privacitat dels clients
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

26

G4-PR8

Reclamacions amb
relació al respecte a
la privadesa i la fuga
de dades personals
de clients.

26
Crèdit Andorrà té l’obligació de protegir al màxim
la informació personal i privada dels seus clients
i empleats, tal com es recull al seu codi ètic i a
la legislació aplicable en matèria d’intimitat, de
protecció de dades i de secret bancari.
No s’ha rebut cap reclamació amb relació al
respecte a la privacitat i la fugida de dades
personals de clients.

Compliment regulatori
G4-DMA

Enfocament de
gestió.

13

Els resultats
obtinguts
de les
enquestes de
satisfacció és
informació
confidencial.

84

Verificació
externa

Informe de responsabilitat social corporativa 2015 | Taula d’indicadors del Global Reporting Initiative

Enfocament
de gestió i
indicadors

Descripció

Pàgina o resposta directa

G4-PR9

Multes i sancions
no econòmiques
per incompliment
de les lleis.

No hi ha hagut cap multa significativa per
l’incompliment de la normativa amb relació al
subministrament i ús de productes.

Enfocament de
gestió.

Crèdit Andorrà treballa amb el propòsit
d’optimitzar la relació entre rendibilitat i risc, i
d’evitar, minimitzar i mitigar en la mesura del
possible els factors que puguin suposar un risc
per a l’entorn o la comunitat. L’activitat de l’entitat
ha de ser coherent amb els valors corporatius, els
codis de conducta i els principis generals del risc.

Auditoria
G4-DMA

Innovació en productes i serveis
No GRIDMA

Enfocament de
gestió.

22-24

Transparència informativa a mercats i clients
No GRIDMA

Enfocament de
gestió.

10-12

Educació financera
No GRIDMA

Enfocament de
gestió.

25

Qualitat i eficiència en l’atenció al client
No GRIDMA

Enfocament de
gestió.

16, 22-24

Omissions

85

Verificació
externa
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