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DECLARACIÓ
DEL CONSELLER DELEGAT
El compromís de servei de Crèdit Andorrà ha estat des de l’inici, fa
més de 60 anys, el fonament sobre el qual s’ha bastit una manera
de fer i de ser que ens ha portat a ser el que som. Per això, al Grup
Crèdit Andorrà ens sentim, ara més que mai, compromesos amb
aquesta voluntat de servei, al país i a les persones. Sabem que
l’evolució de la nostra activitat té profundes implicacions en la
comunitat, per la qual cosa creiem en la importància de crear
valor econòmic que generi beneficis socials més enllà de la mateixa
activitat del Banc.
La inversió en el país i en el seu futur és un objectiu global del Grup Crèdit Andorrà. Amb la premissa
de ser sostenibles, hem avançat en un procés d’internacionalització prudent i ferm alhora, amb
l’obertura de noves filials al Perú i al Paraguai i amb el reforç de la nostra presència a la Unió Europea.
En concret a Espanya, on destaca l’ampliació de capital de Banco Alcalá amb l’entrada de dos nous
socis estratègics.
L’eix central sobre el qual se sustenta la nostra activitat són, sens dubte, les persones. La qualitat de
l’oferta global del Grup i l’excel·lència en el servei és una de les nostres principals prioritats. Som
conscients que hem d’estar a prop del client i conèixer les seves necessitats per poder-hi donar resposta.
Per això, a Crèdit Andorrà hem donat suport a projectes personals i professionals, per contribuir així al
desenvolupament econòmic del país. Paral·lelament, aquest any hem fet un pas important per traslladar
el valor dels patrocinis que impulsem en forma de beneficis i avantatges per als nostres clients.
En resposta a la conjuntura actual, hem mantingut la nostra presència activa en la societat amb el
suport a iniciatives educatives, socials, culturals i econòmiques que posen de manifest, un any més, la
implicació que mantenim amb el país. Estem convençuts del paper determinant que les accions en què
participem exerceixen en el progrés social i la dinamització econòmica del nostre entorn. Un exemple
és el suport econòmic que, des de ja fa uns anys, donem a l’esquí –com ara, la Copa del Món femenina,
a Soldeu–, per impulsar un sector clau per al desenvolupament econòmic d’Andorra.
Tanmateix, la mostra més evident del nostre compromís envers la societat l’hem fet palesa aquest 2012
amb la celebració del 25è aniversari de la Fundació Crèdit Andorrà, que ha esdevingut l’orgull del Banc.
Sabem que estem contribuint al benestar de la nostra societat, escoltant les inquietuds dels col·lectius
més vulnerables per donar-los més qualitat de vida, formant els joves i els més grans, dinamitzant la
cultura i, en definitiva, fent més proper el servei a les persones que formen part de la nostra societat i
que ajuden a fer país.
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Les persones són les que ens mouen a treballar per l’excel·lència, també des de l’àmbit intern. El procés
d’internacionalització del Grup Crèdit Andorrà ens ha requerit un esforç conscient per consolidar la
gestió estratègica del nostre equip humà i donar resposta així a les necessitats del Banc. Des d’aquesta
perspectiva, hem incrementat l’eficiència operativa a Andorra en paral·lel a la consolidació de les
plantilles cap a aquells països on volem créixer, on hem potenciat l’extensió de la cultura organitzativa
del Grup amb l’objectiu que tots els nostres empleats se sentin partícips i implicats en el nostre projecte.
Totes aquestes iniciatives reflecteixen el nostre ferm compromís amb la responsabilitat social
corporativa. Som conscients dels importants reptes que ens esperen els pròxims anys, però sabrem
afrontar-los amb decisió, èxit i responsabilitat. L’experiència acumulada en la trajectòria del Grup ens
permet disposar de fonaments sòlids a l’hora d’avançar, construint progressivament el camí que d’ara
endavant hem de recórrer.

Josep Peralba Duró
Conseller Delegat
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PRESENTACIÓ
DE L’INFORME
Des de l’any 2003, el Grup Crèdit Andorrà publiquem anualment l’Informe de responsabilitat social
corporativa per donar a conèixer el progrés econòmic, ambiental i social del Grup com a part del nostre
compromís amb la transparència. Els continguts de l’informe corresponen al període comprès entre l’1
de gener i el 31 de desembre de 2012.
El document s’ha elaborat de conformitat amb els principis internacionals de la Guia per a l’elaboració
de memòries de sostenibilitat versió 3.1 i el suplement del sector de serveis financers del Global Reporting
Initiative, de manera que recull els principals indicadors i aspectes de sostenibilitat del Grup. D’acord
amb aquesta guia, els continguts de l’informe s’han definit considerant els principis de materialitat,
participació dels grups d’interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat.
Segons la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat G3.1 de GRI, l’Informe té un nivell
d’aplicació A autodeclarat, que acredita que compleix els requeriments d’informació pel que fa a perfil,
enfocaments de gestió i indicadors de desenvolupament i suplementaris del sector.
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LA GESTIÓ DE LA
RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA
El Grup Crèdit Andorrà tenim una trajectòria de gairebé una dècada en la responsabilitat social
corporativa. En aquests anys, ens hem anat adaptant a les noves circumstàncies de l’entorn i a les
necessitats dels nostres grups d’interès i de la societat en general, amb el doble objectiu de maximitzar
la creació de valor compartit per als col·lectius amb els quals i per als quals treballem i, a la vegada,
d’identificar, prevenir i atenuar els possibles impactes adversos en la comunitat. Estem convençuts
que la millor manera de crear valor per al Banc és contribuint a crear valor als clients, als empleats i al
conjunt de la societat.
Per aconseguir-ho, el nostre model de responsabilitat social corporativa, que busca harmonitzar els
objectius de negoci amb els aspectes socials i ambientals, implica de manera transversal totes les àrees i
departaments del Grup i es concreta a partir del desenvolupament d’iniciatives en diferents àmbits d’actuació.

Participació dels grups d’interès
Aquest informe respon a les prioritats dels nostres grups d’interès identificades a través d’una enquesta
per avaluar la materialitat dels continguts. L’anàlisi de materialitat específic dut a terme per a l’elaboració
de l’informe de l’any 2011 s’ha mantingut vigent per al 2012 ja que no hi ha hagut canvis significatius
que hagin fet variar les expectatives dels grups d’interès vinculades a la informació publicada.
D’acord amb els resultats obtinguts en l’enquesta elaborada l’any 2011, la materialitat dels aspectes
varia en funció del grup d’interès, però globalment els àmbits que es consideren més importants, amb
molt poca diferència entre ells, són els relatius a clients, informació corporativa i recursos humans,
seguits de la informació referent a comunitat i medi ambient.

Anàlisi de la materialitat dels aspectes
Informació corporativa
4
3

Medi ambient

1

Gens d’interès

2

2

Poc interès

1

3

Interès mitjà

4

Molt d’interès

Recursos humans

Empleats
Clients
Comunitat
Proveïdors
Comunitat

Clients

Mitjans de comunicació
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El Grup Credit Andorra

AMÈRICA

EUROPA

expansió al
Perú i Paraguai

reforç de la plataforma de
banca privada europea

CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE D’EXPANSIÓ
INTERNACIONAL

El grup financer a Andorra i al món
El Grup Crèdit Andorrà som el primer grup financer del Principat d’Andorra, integrat per diferents
empreses, societats filials i societats participades que abasten els àmbits del negoci financer i
assegurador. Oferim productes i serveis financers propis de la banca privada i gestió d’actius, de la
banca de particulars i d’empreses, i d’assegurances, entre d’altres.
La nostra responsabilitat i sensibilitat envers les persones i el país es fa palesa amb el desenvolupament
d’un ampli ventall d’iniciatives, a les quals se suma l’acció que impulsem a través de la Fundació Crèdit
Andorrà en els àmbits educatiu, social i cultural. Aquest conjunt d’activitats fan possible materialitzar
la voluntat del Grup de contribuir al desenvolupament econòmic i al progrés social del país.
La matriu del Grup Crèdit Andorrà i el principal mercat on operem és el Principat d’Andorra, que
es complementa amb un sòlid procés d’internacionalització a l’Amèrica Llatina, Amèrica del Nord i
Europa.
L’accionariat de Crèdit Andorrà és 100% d’Andorra.

Pla d’expansió del Grup Crèdit Andorrà
El Grup Crèdit Andorrà hem continuat avançant en l’estratègia d’expansió internacional per
diversificar geogràficament el negoci amb una presència més important a l’estranger. Potenciar la
internacionalització ens permet garantir la fortalesa del Grup i el nostre lideratge en el mercat andorrà.
El Pla estratègic 2011-2014 recull la voluntat de Crèdit Andorrà de continuar sent el banc líder i de
referència a Andorra i, alhora, gràcies a l’expansió internacional, convertir-nos en el banc d’Andorra al
món. El pla preveu el creixement del Grup Crèdit Andorrà a partir de tres grans eixos:
•
•
•

Consolidar el model de negoci a Andorra
Impulsar la presència a Amèrica
Estructurar i desenvolupar el negoci en el mercat europeu

El procés d’internacionalització que hem emprès des del Grup Crèdit Andorrà s’ha dirigit aquest 2012 a
reforçar la nostra presència en dues àrees, Europa i Amèrica, que considerem prioritàries en l’estratègia
operativa i de negoci.

Europa
ESPANYA: ampliació del 15% del capital social de Banco Alcalá

Banco Alcalá i Banque de Patrimoines Privés adquireixen un paper determinant dins del projecte banca
privada i gestió de patrimonis que el Grup ha constituït a la Unió Europea. La plataforma integra les
dues llicències bancàries en territori comunitari, en concret a Espanya i Luxemburg.
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Amb l’objectiu de reforçar el projecte del Grup en la plaça europea, s’ha formalitzat l’entrada de dos
socis estratègics en l’accionariat de Banco Alcalá: el grup financer Riva y García, amb un 10% del
capital de l’entitat, i la família Ros González, que disposarà d’un 5%. Aquesta operació augmenta la
solvència financera de Banco Alcalá alhora que aporta una visió estratègica i experiència en el sector
de la banca privada a Espanya.

D’esquerra
a dreta, José
María Ros; Josep
Peralba, conseller
delegat de Crèdit
Andorrà; Ignacio
García-Nieto,
conseller delegat
de Riva y García;
Diego Fernández
de Henestrosa
y Argüelles,
president de
Banco Alcalá,
i Borja GarcíaNieto, president
de Riva y García

Amèrica
El Grup Crèdit Andorrà ha reforçat la posició en el sistema financer internacional i consolida la
presència en el mercat llatinoamericà amb l’adquisició de dues entitats, al Perú i al Paraguai. Aquestes
operacions converteixen Crèdit Andorrà en la primera entitat financera andorrana que s’estableix als
dos països i representen un pas més en l’estratègia d’expansió internacional del Grup, especialment a
Amèrica, on també és present a Miami (EUA), Mèxic, Panamà i l’Uruguai.

Paraguai: adquisició del 70% de Valores Casa de Bolsa SA

Hem adquirit el 70% del capital social de Valores Casa de Bolsa SA, establerta a la ciutat d’Asunción
del Paraguay, especialitzada en inversió i finances, deute i gestió d’actius financers. L’entitat origina i
distribueix valors al Paraguai i és la casa de borsa més antiga en activitat contínua del país. El nucli
d’accionistes locals romandrà en el capital de l’entitat amb un percentatge de participació del 30%.

Perú: adquisició del 51% de la companyia KRESE SIV

L’adquisició del 51% del capital social de KRESE Sociedad Intermediaria de Valores S. A. C., amb
seu a Lima, ens possibilita operar a Perú a través de la nova filial CA Perú Sociedad Agente de Bolsa.
Aquesta posició ens permet efectuar totes les operacions en el mercat de valors peruà, on oferim serveis
d’assessorament financer, negociació de valors mobiliaris i desenvolupament d’activitats de promoció
i prestació de serveis financers. El nucli d’accionistes locals de KRESE SIV romandrà en el capital de
l’entitat amb un percentatge de participació del 49%.
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Seu social i filials del Grup Crèdit Andorrà
Activitat bancària i financera

Gestió d’actius

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

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

Banco Alcalá
C/ Ortega y Gasset, 7 4ª planta
28006 Madrid
Espanya
Tel. +34 914 310 911

Alcalá de Pensiones
C/ Goya, 23
28001 Madrid
Tel. +34 914 310 911

Banque de Patrimoines Privés
30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel. + 352 27 207 1
Banco Crèdit Andorrà (Panamá)
Regus Business Centre
Torres de las Américas
Torre A, piso 10
Punta Pacífica
Panamá, Rep. de Panamá
Tel. +507 306 48 00
Oficina de Representación
de Crèdit Andorrà y de Banco
Crèdit Andorrà (Panamá) en
Uruguay
Edificio Quantum Oficina 506 A
Ruta 8, km 17.500 (Zonamérica)
91600 Montevideo
Uruguay
Tel. +598 2518 4895

Gescalá SGIIC
C/ Goya, 23
28001 Madrid
Tel. +34 914 310 911
Valira Capital Asset Management
C/ Moreto, 5
28014 Madrid
Tel. +34 914 290 837
Investcredit SICAV – Crediinvest
SICAV
Sociétés d’investissement à
capital variable
Registered Office: Aerogolf
Center, 1A
Hoehenhof, L-1736
Senningerberg,
Luxembourg
Private Investment Management
PIM Private Investment
Management SA
Case Postale 539
Rue du Général-Dufour 20
CH - 1211 Geneva 17
Tel. +41 22 849 02 90
Beta Capital Management LP
777 Brickell Avenue
Suite 1201
Miami, Florida 33129
United States of America
Tel. +1 305 358 88 44

Valores Casa de Bolsa
Avda. Mcal. López c/ Dr. Morra
Edificio Mariscal Center 4o Piso
Asunción, Paraguay
Tel. +595 (21) 600 450
CA Perú Sociedad Agente de Bolsa
Av. Rivera Navarrete 501 piso 16
Edificio Capital- San Isidro
Lima, Perú
Crèdit Andorrà Panamá Securities
Regus Business Centre
Torres de las Américas
Torre A, piso 10
Punta Pacífica
Panamá, Rep. de Panamá
Tel. +507 306 48 00
Assegurances

Crèdit Assegurances
C/ Bonaventura Armengol, 6-8 2n
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 88 89 00
Vincles
C/ Bonaventura Armengol, 6-8 2n
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. +376 88 89 00
ERM Hòlding
Barcelona
C/ Caravel·la La Niña, 12 9è
08017 Barcelona
Tel. +34 932 803 133
Activitat social

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

CA México Asesores Patrimoniales
Torre Tres Picos
Arquímedes núm. 19 pisos 1 y 2
Col. Bosque de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11580 México DF - México
Tel. +52 (55) 52814644
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Grup Crèdit Andorrà al món

Mèxic

MIAMI (Estats units)

Gestió d’actius

Gestió d’actius

CA México Asesores
Patrimoniales, gestora de
patrimonis

Beta Capital Management LP,
broker dealer

Panamà
Activitat bancària i financera

Banco Crèdit Andorrà
(Panamá)

perú
gestió d’actius

CA Perú Sociedad Agente de
Bolsa, societat de valors

paraguai
gestió d’actius

Valores Casa de Bolsa,
societat de valors
Uruguai
Activitat bancària i financera

Oficina de Representación de
Crèdit Andorrà y de Banco
Crèdit Andorrà (Panamá) en
Uruguay
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Suïssa
Gestió d’actius

Private Investment Management,
societat gestora de patrimonis
Luxemburg
Activitat bancària i financera

Banque de Patrimoines Privés, SA
Gestió d’actius

Crediinvest Sicav / Investcredit
Sicav, societats d’inversió col·lectiva

Andorra
Activitat bancària i financera

Crèdit Andorrà
Gestió d’actius

Crèdit Andorrà Asset
Management Crediinvest SA,
societat gestora de fons d’inversió
Assegurances

Crèdit Assegurances,
assegurances de vida
Financera d’Assegurances,
assegurances de no-vida
Vincles, societat d’assessorament
actuarial
Activitat social

Fundació Crèdit Andorrà
Participades

Sector turisme
ENSISA, serveis de neu
NEVASA, serveis de neu
SEMTEE, serveis d’oci
Crèdit Iniciatives, societat de
capital-desenvolupament

Espanya
Activitat bancària i financera

Banco Alcalá
Gestió d’actius

Alcalá de Pensiones, gestora de fons
de pensions
Gesalcalá, SGIIC, gestora de fons
d’inversió i Sicav
Valira Capital Asset Management
SGIIC, gestora de fons d’inversió
Assegurances

ERM, consultoria i corredoria
d’assegurances
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Qualitat i excel·lència en la pràctica bancària
Compliment normatiu
El Grup Crèdit Andorrà supervisem i ens adaptem de forma permanent al compliment de la normativa
que ens és d’aplicació. Treballem per l’homogeneïtzació amb els estàndards europeus, preservant sempre
les millors pràctiques en gestió i qualitat que ens permeten assegurar l’excel·lència en la pràctica bancària.

Acord monetari d’Andorra amb la UE
El 2011 el Govern d’Andorra i la Unió Europea van signar l’acord monetari, que permetrà en el futur
encunyar euros andorrans. Amb aquesta signatura, l’euro passa a ser la moneda oficial del Principat.
El conveni obliga el país a adoptar el cabal comunitari, amb la legislació i les directives vigents en el
sistema bancari europeu, i a establir mesures de control contra el blanqueig i la falsificació de diner.
En aquesta línia, durant el 2012 el Govern ha continuat signant convenis bilaterals d’intercanvi
d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, així com convenis de no doble imposició, ja
firmat amb França i en fase de negociació amb Espanya.

Qualificacions, reconeixements i certificacions
El nostre lideratge en el sector ens implica treballar per mantenir-nos en el camí de la transparència
i la qualitat en la gestió de les inversions i els serveis financers que oferim. Fomentem, com a valor
essencial, seguir les millors pràctiques a escala internacional.
Els diferents reconeixements rebuts el 2012 són un reflex de la gestió prudent i conservadora de Crèdit
Andorrà, de la posició de lideratge en el mercat andorrà, de l’increment significatiu del volum de
negoci de banca privada internacional i de l’evolució positiva dels marges de l’entitat. Fitch Ratings ha
posat en relleu la sòlida solvència i liquiditat de què gaudeix el Banc i, en la mateixa línia ha destacat les
elevades ràtios de solvència de Crèdit Andorrà en comparació amb la mitjana de la banca internacional.

Fitch manté els ràtings a Crèdit Andorrà
L’agència internacional de classificació Fitch Ratings ha mantingut totes les qualificacions a Crèdit
Andorrà amb un ràting a llarg termini A- i un a curt termini F2. D’aquesta manera, Fitch conserva la
darrera valoració atorgada a Crèdit Andorrà, fet especialment rellevant atesa la conjuntura econòmica
i financera internacional.
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El número 1 d’Andorra i el 757 a escala mundial en el rànquing Top 1000
Crèdit Andorrà continuem al capdavant dels bancs andorrans en el rànquing Top 1000, que elabora
anualment la prestigiosa revista financera The Banker, amb la posició 757 a escala internacional en
fortalesa i capitalització. Aquest reconeixement ratifica la solidesa i la solvència del Banc malgrat la
complicada situació econòmica i financera internacional i evidencia una elevada capacitat de resistència
per fer front a un possible empitjorament dels escenaris de risc.

El fons Fonalcalá FI, del Grup Crèdit Andorrà, guardonat als premis Lipper 2012
Per quart any consecutiu, el fons Fonalcalá FI de la gestora espanyola Gesalcalá SGIIC, del Grup Crèdit
Andorrà, ha aconseguit el premi Lipper Thomson Reuters al millor fons mixt equilibrat de la zona euro
a 10 anys. A banda dels Lipper Fund Awards, tant Gesalcalá com els seus fons han estat reconeguts per
Standard & Poor’s, els premis Eurofunds i els premis Base Ibex 35, entre d’altres, uns guardons que
posen de manifest la solidesa i la confiança d’aquests productes.

Econòmics i financers

Qualitat

Ambientals

Qualificacions

Certificacions

Certificacions

•

•

Qualificació de Fitch Ratings:
ràting a llarg termini A- i F2
a curt termini
Rànquing Top 1000: posició
757 (The Banker, juliol 2012)

•

•
Certificacions
•

Certificació GIPS (Global
Investment Performance
Standards) de Crèdit Andorrà
Asset Management

•

Certificació ISO 9001:2008 dels
departaments de Tresoreria
i Mercat de Capitals, i
d’Administració de Mercats i
Control de Crèdit Andorrà
Certificació ISO 9001:2008
de Crèdit Andorrà Asset
Management
Certificació ISO 9001:2008
de Valira Capital Asset
Management

•

Certificació ISO 14001:2004 de
Crèdit Andorrà

Reconeixements
•

Banc de l’any d’Andorra el
2002, 2003, 2004, 2006, 2007,
2008 i 2010. Premis atorgats per
la revista financera The Banker,
del grup Financial Times
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Participació en associacions sectorials i de l’entorn
Crèdit Andorrà
•
•

Associació de Bancs Andorrans
(ABA)
Programa de les Nacions
Unides de la PNUMA

Crèdit Andorrà Asset
Management
•

•

Junta Directiva de l’Associació
Espanyola de Presentació de
Resultats de Gestió (GIPS)
Pertinença a l’AIMA
(Alternative Investment
Management Association)
de Crèdit Andorrà Asset
Management

Banque de Patrimoines Privés
•

•
•

Association pour la Garantie
des Dépôts Luxembourg
(AGDL)
Association des Banques et
Banquiers (ABBL)
Association Luxembourgeoise
des Fonds d’ Investiseement
(ALFI)

Banco AlcalÁ
•
•

Asociación Española de Banca
Asociación de Instituciones de
Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones (INVERCO)

Beta Capital Management LP
•
•
•
•
•
•

Financial Industry Regulatory
Authority (FINRA)
Securities and Exchange
Commission (SEC)
National Futures Association
(NFA)
Securities Investor Protection
Corporation (SIPC)
Municipal Securities
Rulemaking Board (MSRB)
NASDAQ

CA México Asesores
Patrimoniales
•

•

Asociación Mexicana de
Asesores Independientes de
Inversiones (AMAII)
Club Catalán de Negocios

Casa Valores de Bolsa SA
•
•
•

Cámara Paraguayo Americana
Club de Ejecutivos
Cámara de Anunciantes del
Paraguay

Oficina de Representación de
Crèdit Andorrà y de Banco
Crèdit Andorrà (Panamá) en
Uruguay
•

Asociación Bancaria de Panamá

KRESE Sociedad Intermediaria
de Valores S.A.C.
•
•

•
•
•

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

Visita institucional a Banque de Patrimoines Privés
La seu de Banque de Patrimoines Privés, a Luxemburg, va rebre la visita institucional de l’ambaixadora
d’Andorra a la Unió Europea, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, Eslovènia i Alemanya, Eva Descarrega.
L’ambaixadora va ser rebuda per Josep Arseni Ramoneda, director d’operacions de BPP.

Eva Descarrega,
ambaixadora
d’Andorra a
Brussel·les, la
Unió Europea,
Bèlgica, Holanda,
Luxemburg,
Alemanya
i Eslovènia,
i Josep Arseni
Ramoneda,
director
d’operacions
de BPP
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Presència en la societat
El Grup Crèdit Andorrà som conscients de la necessitat d’estar a prop del client, de ser partícips de
les iniciatives promogudes en tots els territoris en els quals estem presents. El nostre model cultural de
proximitat a la societat ha tingut reflex amb algunes activitats posades en marxa al llarg de l’any en diversos
països. Un exemple és el ja tradicional Còctel Anual organitzat per CA México Asesores Patrimoniales,
que enguany ha reunit més de 500 professionals de l’àmbit financer i d’altres sectors empresarials. L’acte
ens permet estrènyer llaços amb la societat mexicana i fixar noves fites i objectius futurs.

Govern corporatiu i ètica empresarial
Crèdit Andorrà i el bon govern
El Grup Crèdit Andorrà considerem prioritari identificar, prevenir i mitigar els riscos inherents a la
nostra activitat bancària i financera, així com vetllar per un estricte compliment legal i dels compromisos
voluntaris, amb la finalitat d’assegurar un comportament ètic i responsable. Per això, desenvolupem
una eficient gestió del risc, garantint un adequat nivell de transparència i integritat.
En compliment de la legislació andorrana relativa al règim jurídic de les entitats bancàries (Llei 14/2010,
sobre el règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives
del sistema financer), el Grup Crèdit Andorrà disposem dins la nostra estructura organitzativa de la
funció de compliment normatiu, la funció de gestió del risc i la funció d’auditoria interna.

Funció de compliment
normatiu

Funció de gestió
de risc

Funció d’auditoria
interna

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

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

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

El Grup Crèdit Andorrà disposem d’un Codi ètic i de conducta que recull les normes de conducta
professional que permeten assumir una actuació responsable de les persones que en formen part.
Actualment, aquest codi es troba en procés de modificació amb l’objectiu que hi trobin cabuda les
noves filials, que treballen dins un marc propi alineat amb la filosofia del Grup.
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Òrgans de govern
El Consell d’Administració de Crèdit Andorrà va aprovar, en la reunió del 27 de setembre de 2012, el
nomenament de Xavier Cornella Castel com a director general de Negoci.

Consell d’Administració
President: Antoni Pintat Santolària
Vicepresident: Jaume Casal Mor
Conseller delegat / Secretari: Josep Peralba Duró
Consellera: Rosa Pintat Santolària
Consellera: Maria Reig Moles
Conseller: Josep Vidal Martí

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

Consell Assessor
Membre del Consell Assessor: Stève Gentili, president del Forum Francophone des Affaires (FFA) i
president de la BRED, principal banca regional francesa, membre del grup Banques Populaires
Membre del Consell Assessor: Enrique de Leyva, exdirector a Espanya de McKinsey i soci fundador
de Magnum Capital
Membre del Consell Assessor: Joaquim Muns, catedràtic emèrit d’Organització Econòmica
Internacional i catedràtic Jean Monnet d’Integració Europea a la Universitat de Barcelona. Exdirector
executiu del Fons Monetari Internacional (FMI) i del Banc Mundial, i exconseller del Banc d’Espanya
Nota: 31 de desembre de 2012
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Estructura organitzativa
Consell
d’Administració

Auditoria interna

Consell Assessor

Conseller delegat Director general
Josep Peralba Duró

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

Direcció de l’àrea de Mitjans
Ramon Lladós Bernaus

Relacions Humanes
Sistemes
Organització i Serveis Generals

Relacions Institucionals
Comunicació Corporativa
Fundació Crèdit Andorrà
Serveis Jurídics

Direcció de l’àrea de Crèdits
Frederic Giné Diumenge
Direcció de l’àrea de Control de
Gestió i Planificació Financera
Francesc Jordà Blanes

Anàlisi
Concessions
Recuperacions

Comptabilitat
Control de Gestió
Gestió del Balanç

Direcció de l’àrea de Riscs i
Complinent Normatiu
Andrés Roldán Cubas
Director general
de Negoci
Xavier Cornella
Castel

Compliment Normatiu
i Control Intern
Prevenció de Blanqueig
Risc Financer i Operacional

Màrqueting

Direcció de l’àrea
de Banca Privada
Amèrica
José Antonio
Monreal Hurtado

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

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

Direcció de l’àrea de
Banca Comercial
Sílvia Cunill
Calvet

Direcció de l’àrea
Financera
José Luis Dorado
Ocaña

Direcció del Grup
Assegurador
Josep Brunet Niu

Mèxic

Espanya

Andorra

Banca d’Empreses

Gestió d’Actius

Crèdit Assegurances

Miami (EUA)

Luxemburg

Suïssa

Banca de Particulars

Tresoreria

Vincles

Panamà

Europa de l’Est

Xarxa oficines

Administració

Participades no-vida

Paraguai

Orient Mitjà

Producció

Perú

Grans clients

Uruguai

Altres territoris
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Desenvolupament econòmic sostingut
i sostenible
Dades d’activitat
2010

2011

2012

12.270.391

13.199.224

14.410.495

Crèdits clients

3.109.696

3.112.228

3.101.781

Total recursos gestionats
(passiu + títols en custodia + patrimoni gestionat grup)

9.160.695

10.086.996

11.308.714

Despeses d'explotació menys tributs / marge ordinari

33,07%

-

-

Resultats / mitjana capital + reserves

15,29%

14,79%

14,52%

Ràtio de solvència

18,81%

17,39%

17,80%

Nombre d’oficines

20

13

12

Nombre de caixers

43

42

43

3

3

3

Volum de negoci

Nombre d'oficines automàtiques

Estat del valor afegit
Interessos i rendiments assimilables

20,15%

Despeses generals

12,06%

Despeses de personal

19,14%

Pagaments a administracions publiques

6,83%

Impost de societats

0,66%

Comunitat

0,85%

Medi Ambient

0,02%

Amortitzacions

8,23%

Provisions

4,17%

Reserves i dividends
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27,89%

POLÍTICA RSC

A Grup Crèdit Andorrà entenem la sostenibilitat com el compromís d’integrar les preocupacions
i expectatives socials i ambientals dels nostres grups d’interès com un valor estratègic. Per això
presentem uns serveis de qualitat i actuem de manera responsable amb la societat i l’entorn.
LÍNIES D’ACTUACIÓ

El grup financer

Qualitat i

Govern

Desenvolupament

a Andorra

excel·lència

corporatiu i ètica

econòmic

i al món

en la pràctica

empresarial

sostingut

bancària

i sostenible
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L orientacio al client

40%
de la quota de mercat
dels crèdits concedits

55%
88%

d’ingressos
de reintegraments

als terminals 24 h

Nous i millors canals de relació
amb els clients

El Grup Crèdit Andorrà centrem els nostres esforços a innovar i desenvolupar solucions financeres
que permetin satisfer les necessitats dels nostres clients. Com a conseqüència de l’actual conjuntura
econòmica i atenent la principal necessitat de les empreses i particulars, des del Banc hem continuat
promovent el suport a l’activitat econòmica d’Andorra, amb una quota de mercat del 40% pel que fa
als crèdits concedits.

Evolució de la inversió creditícia 2009-2011
Grup Crèdit Andorrà (2009 - 2010 - 2011)

Resta del sector (2009 - 2010 - 2011)
Milers d’euros
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

grup crèdit andorrà
2009 - 3.030.163
2010 - 3.109.695
2011 - 3.112.228

RESTA DEL SECTOR
2009 - 966.901
2010 - 1.006.587
2011 - 1.581.932

Font: Associació de Bancs Andorrans

La qualitat de l’oferta global del Grup està en línia amb el nostre objectiu de treballar per l’excel·lència
en la gestió –basada en el rigor, la professionalitat, la transparència en la informació i la proximitat–
així com per aportar valor als nostres clients, a través de la innovació i la millora continuada en el servei
i col·laboracions estratègiques amb institucions de prestigi en el sector.
En aquest sentit, destaca l’acord de col·laboració amb Gamco Asset Management Inc., filial de Gamco
Investors Inc. Aquesta companyia de serveis financers, amb seu a Nova York, permet la gestió de la
renda variable en dòlars per part del Banc, en una aliança estratègica per oferir valor afegit als clients a
través de l’experiència i d’uns serveis professionals de trajectòria reconeguda.
Els processos d’inversió de Gamco Asset Management Inc. s’adeqüen a la filosofia d’inversió que volem
a Crèdit Andorrà i que es caracteritzen per aplicar el value investing, que busca companyies a bon preu
que permetin aconseguir una rendibilitat sostinguda en el temps. Al Banc ja apliquem la filosofia del
value investing en la nostra col·laboració amb la companyia espanyola Bestinver, que assessora la gestió
de la renda variable en euros.
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Millora en el servei:
innovació i avantatges associats als productes
Innovació i seguretat
Nou look & feel de l’e-Crèdit
Amb la voluntat d’oferir un millor servei al client, Crèdit Andorrà hem canviat el disseny i hem afegit
noves funcionalitats a l’e-Crèdit, la banca electrònica del Banc, tant en la modalitat bàsica de consulta
com en l’operativa.
El nou disseny, més modern, funcional i dinàmic, permet al client navegar pels seus comptes, consultarlos i operar-hi d’una manera més fàcil i intuïtiva. Pel que fa a les funcionalitats, tant per a clients
particulars com per a empreses, s’han millorat les que ja s’oferien i se n’han afegit de noves, entre les
quals destaquen:

Menú contextual

ALERTES

REMESES AUTOmATIZADES

Permet fer les principals
operacions directament des
d’una posició del compte, fet
que estalvia temps i incrementa
l’agilitat de l’aplicació.

Possibilitat d’enviar alertes SMS
al mòbil o a un correu electrònic
en ordenar un traspàs o una
transferència.

Les empreses poden crear
directament remeses a
CrèditConfirming.

La Cybertargeta per comprar amb total seguretat per Internet
La targeta de prepagament Cybertargeta de Crèdit Andorrà permet fer compres via Internet de la
manera més còmoda i segura. Qualsevol client del Banc que tingui el servei de banca en línia e-Crèdit
pot adquirir aquest producte i començar a fer compres per Internet de manera segura.
Complementàriament, disposem d’altres mesures per garantir la seguretat dels clients, com ara l’ús del
número de compte IBAN, que permet identificar números de compte a escala europea; les iniciatives
per prevenir l’ús fraudulent de la targeta i el servei d’alertes gratuït SMSCrèdit, a través del qual els
usuaris reben un avís al mòbil dels pagaments efectuats amb les targetes de què són titular.
Cybertargeta de Crèdit Andorrà
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Nou sistema d’autenticació per accedir a l’e-Crèdit i a la Línia Directa Crèdit
Hem llançat un nou sistema d’autenticació per fer consultes i operacions a través dels nostres serveis de
banca a distància. Es tracta d’una targeta de coordenades, única i intransferible, que permet als clients
accedir de manera més segura i fàcil a l’e-Crèdit i a la Línia Directa Crèdit.
Aquesta targeta té 60 claus diferents per evitar que es puguin fer operacions fraudulentes i consultes
sense el consentiment del titular. La targeta de coordenades es pot obtenir a l’oficina habitual del
client o bé es pot descarregar d’Internet a través de l’aplicació mòbil Entrust IdentityGuard mobile,
disponible a l’App Store o al Google Play Store.

+ PrEmiS

Avantatges
associats
a productes
i patrocinis
ELLS
JA HAN
GUANYAT!
Campanya Crèdit Andorrà et dóna +!, per als usuaris dels canals complementaris
L’ús dels serveis de banca a distància de Crèdit Andorrà (e-Crèdit, caixers automàtics, terminals d’ingressos
i Línia Directa Crèdit) ha permès als nostres clients participar en un sorteig mensual i guanyar un iPad,
un iPhone i un iPod. L’objectiu de la campanya, entre el juliol del 2012 i el gener del 2013, ha estat
fomentar i premiar les persones que efectuen consultes i operacions a través dels canals complementaris
del Banc, amb l’objectiu que tinguin disponible tota la informació bancària on line i off line.
Francesc Ballester Fuster
iPhone 4S 16 GB

Samuel Amorin Rodrigues Gomes
iPad 4G 32 GB

Melisa Porta Vico
iPod Touch 8 GB

Alejandra Ortega Cerviño
iPhone 4S 16 GB

Oficina Prat de la Creu

Oficina La Massana

Oficina Plaça Rebés

Oficina Escaldes

En el marc d’aquesta iniciativa, s’ha promogut també una campanya interna amb els empleats de les
oficines com a agents del canvi.
Miquel Álvarez Castillo
iPad 4G 32 GB

Román Álvarez Méndez
iPod Touch 8 GB

Marta Ros Rodríguez
iPhone 4S 16 GB

Cristian Fernández Funes
iPad 4G 32 GB

Oficina Ordino

Oficina Sant Julià

Oficina Escaldes

Oficina Fiter i Rossell

Mohamed Bousenine el Mourabit
iPod Touch 8 GB

Carla M. Bastos Salgado
iPhone 4S 16 GB

M. Lluïsa Diumenjó Nel·lo
iPad 4G 32 GB

Beatrice Miquel Heinonen
iPod Touch 8 GB

Oficina Plaça Rebés

Oficina Sant Julià

Oficina Prat de la Creu

Oficina Escaldes

Rubén Morales Trullols
iPhone 4S 16 GB

Alexandre Babot Milza
iPad 4G 32 GB

Enric Tomàs Canturri
iPod Touch 8 GB

Oficina Pas de la Casa

Oficina Escaldes

Oficina Escaldes

Alguns dels
guanyadors del
sorteig
Crèdit Andorrà
et dóna +!

Aquest 2012 hem fet un pas important perquè els nostres clients es puguin afavorir del valor que aporten
els patrocinis que impulsem des del Banc. L’objectiu que perseguim amb els acords de patrocini és
promoure accions que reportin benefici, tant per als col·lectius implicats com per als mateixos clients,
amb els quals s’ha reforçat la comunicació perquè hi puguin participar. Aquest doble objectiu s’ha
materialitzat, per exemple, a través del sorteig de forfets.
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Sorteig de forfets
Amb la voluntat de fidelitzar els clients amb nòmina, hem sortejat 240 forfets de dia per a les estacions
d’esquí de Granvalira i Vallnord. També hem premiat els usuaris que han portat la nòmina per primer
cop amb el sorteig de 24 forfets de temporada. Això és possible gràcies a l’acord de patrocini de Crèdit
Andorrà amb les estacions de Vallnord i Grandvalira.

Actes dirigits als clients
Altres beneficis de què han pogut gaudir els nostres clients estan directament relacionats amb les
iniciatives a les quals donem suport a través de patrocinis o bé que promovem des del Banc. En aquesta
línia, alguns exemples són l’acte Donem llum verda, en el marc de la Copa del Món femenina d’esquí,
la Fira d’Andorra la Vella o la possibilitat d’assistir a les conferències de Bestinver, Gamco o la sessió de
l’Update, entre d’altres.
Tots aquests avantatges se sumen als que ja gaudeixen els titulars de les targetes de Crèdit Andorrà, com
ara descomptes en carburants, en lloguer de material d’esquí o per al pàrquing VIP de l’aeroport de
Barcelona.

Oferta de productes socialment responsables
Més prestacions en assegurances
Noves cobertures al PIAM (Pla integral d’assistència mèdica)
El PIAM ha ampliat les prestacions amb la cobertura d’acupuntura, un nou servei que reemborsa fins
al 100% de les despeses sanitàries per actes d’acupuntura, i l’ampliació del reemborsament de la tarifa
de responsabilitat de la CASS en la cobertura de pròtesis no dentals i ortopèdia.

Nou servei Best Doctors de consultes mèdiques bàsiques en línia
Hem posat a disposició dels nostres clients els servei Best Doctors a través del web
www.pregunteaBestDoctors.com que posa a l’abast dels pacients la millor medicina. El servei ofereix
accés a les opinions i recomanacions de metges experts d’arreu del món. Complementàriament, el lloc
web disposa d’una biblioteca audiovisual amb prop de 300 vídeos educatius que ajuden a comprendre
malalties i proves mèdiques i a saber com funcionen alguns tractaments mèdics.
Visiteu la web del Servei Best Doctors
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Finançament amb criteris socials i ambientals
Crèdit Estudis
Pòlissa de crèdit destinada a finançar la formació dels joves del país, tant a Andorra com a l’estranger.
El crèdit permet fer front a totes les despeses del curs acadèmic com ara la matrícula, el material escolar,
l’ordinador, els desplaçaments i l’habitatge, entre d’altres.

1,63 M€
volum d’actiu

Crèdit Cotxe Ecològic
Préstec per finançar la compra de vehicles nous catalogats com a ecològics (emissions CO2 < 120 g/km),
amb el qual els clients es poden beneficiar d’un descompte del 10% en els interessos del préstec.

Crèdit Ecoeficiència
Llançat el 2011, és un préstec de finançament bonificat per a la rehabilitació d’edificis que fomentin
l’eficiència energètica dirigit a constructors i propietaris d’immobles de qualsevol tipus. Per a aquest
tipus de finançament, el projecte de reforma ha de respondre a un estudi tècnic o a una auditoria
energètica per reduir l’impacte mediambiental de l’edifici i incrementar l’eficiència energètica.

Préstec d’ajut a la rehabilitació d’habitatges d’Andorra
Dirigit als propietaris d’immobles per tal d’incentivar la modernització del parc immobiliari quant
a habitabilitat, seguretat, accessibilitat, millora de façanes i eficiència en el comportament tèrmic i/o
acústic dels habitatges, i estalvi energètic. El producte s’ha creat en el marc del programa de subvencions
que atorga el Govern d’Andorra i en el qual el col·labora el Banc.
Aquesta iniciativa ens permet traslladar el valor al client a través de la intermediació i demostra la nostra
alineació amb les polítiques del Govern a l’hora de promoure i incentivar l’activitat econòmica del país.
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Programes solidaris
Clau Visa – Unicef
Aquesta targeta de crèdit permet contribuir a la campanya global de lluita contra el VIH-sida al
Camerun destinada a la cura d’infants, adolescents i mares.
Els clients hi contribueixen amb una participació anual mínima de 30 euros i Crèdit Andorrà hi destina
el 50% dels guanys procedents de les comissions d’utilització de la targeta a l’estranger, a més d’una
aportació complementària anual directa.

23.053,69 €

20.500 €

643

Aportació de Crèdit

Donatius de clients

Usuaris de la targeta

Andorrà

Altres iniciatives de valor
Intermediació en els mercats financers
El compromís de servei de Crèdit Andorrà ens porta a treballar per una oferta d’alt valor afegit. Des
d’aquesta perspectiva, actuem com a intermediaris davant els clients per facilitar-los l’accés als mercats
financers, comprant productes que ofereixen un equilibri entre risc i rendibilitat. D’aquesta manera,
el Banc proporciona la possibilitat que els nostres clients puguin accedir a actius i inversions als quals,
altrament, els resultaria difícil de participar.

Bo Combinat International Value
Es tracta d’un producte financer que estructura la meitat de la inversió en un producte garantit (certificat
de dipòsit), amb un interès molt atractiu, i l’altra meitat en el fons de renda variable International
Value. El bo, indicat per invertir una part dels estalvis i diversificar, no aplica cap tipus de comissió
als contractants durant la vigència del contracte i respon a la filosofia d’inversió del Banc en renda
variable, d’oferir la millor rendibilitat a llarg termini.

Piotargeta
Dirigida a infants de fins a 12 anys, siguin socis o no del Club Piolet, aquesta targeta d’estalvi únicament
els permet ingressar diners, a través dels terminals d’ingrés de les oficines automàtiques i de la xarxa
d’oficines de Crèdit Andorrà. Els posseïdors de la Piotargeta també gaudeixen periòdicament de regals
i promocions. El producte, fruit del conveni de col·laboració entre Crèdit Andorrà i Ràdio i Televisió
d’Andorra (RTVA), fomenta i promociona la cultura i l’hàbit de l’estalvi entre els infants alhora que
promou la pedagogia financera.
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Obertura de comptes per als treballadors de la temporada d’esquí
Amb l’objectiu d’atendre les necessitats del col·lectiu de treballadors de la temporada d’esquí, Crèdit
Andorrà hem habilitat l’Oficina Central. Es tracta d’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: targeta de pagament, servei Línia Directa Crèdit (banca
telefònica) i l’e-Crèdit (banca per Internet). Aquest 2012 hem obert més de 300 comptes.

Fons d’inversió socialment responsable – Crediinvest Sicav Sustinability
Fons d’inversió que 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. És l’únic fons del país amb aquestes característiques.
Dóna als inversors rendibilitats superiors a les dels mercats globals de renda i està indexat a l’MSCI
WORLD EUR, un índex de referència en renda variable a escala mundial.

3,29 M €
de patrimoni
Moneda d’inversió: euro
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Iniciatives per a la dinamització
econòmica del país
D’acord amb la vocació de servei al país, el Grup Crèdit Andorrà hem continuat donant suport a
iniciatives que promouen el desenvolupament econòmic i contribueixen al progrés social.
Invertir en el país i en el seu futur és un compromís inherent a la nostra cultura i es posa de manifest
amb el fet que som el Banc que més invertim a Andorra. Aquest 2012, el nostre objectiu ha estat doble:
d’una banda, fomentar la reactivació econòmica donant continuïtat als patrocinis i establint-ne de
nous i, de l’altra, dinamitzar l’economia amb iniciatives en els àmbits de la formació i el coneixement.
Ambdós objectius persegueixen minimitzar els efectes negatius de la crisi actual.

Inversió RSC

Milers
d’euros
1.600
1.400

298
Iniciatives
institucionals

1.200
1.000
800
233
Social

600

292
Cultura
1.108
Iniciatives
econòmiques

clients

175
Educació

comunitat

Distribució percentual

CLIENTS - 64,97%
COMUNITAT - 32,42%
MEDI AMBIENT - 2,61%
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400
56
Medi ambient

medi ambient

200
0

Suport a la dinamització dels sectors de negoci del país
Fira d’Andorra la Vella 2012 i Fira Nacional de l’Automòbil
De nou, hem col·laborat amb l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) amb el
patrocini de la Fira de l’Automòbil 2012 i la XXXIV Fira d’Andorra la Vella, fruit de l’acord signat el
2010 amb aquesta entitat i el Comú d’Andorra la Vella.
Hem estat presents en aquest esdeveniment amb un estand on un equip de gestors informava sobre els
serveis de banca a distància recollits a la campanya Crèdit Andorrà et dóna + i sobre el finançament per
a l’adquisició de vehicles. Un dels grans atractius d’aquesta edició ha estat el sorteig d’un viatge al Carib
entre totes les persones que han passat per l’estand.

La guanyadora
del sorteig d’un
viatge al Carib

60.000
visitants
Font: Diari d'Andorra
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Compromís amb els sectors econòmics estratègics
El lligam amb el país ens implica estar al costat dels sectors que contribueixen al desenvolupament de
l’activitat econòmica i fomenten la promoció a l’exterior. Un sector clau és l’esquí, per aquest motiu
aquest ha estat i és un dels eixos fonamentals de la nostra política de patrocinis. El 1963 ja vam confiar
en el projecte d’Ensisa, que ara forma part de Grandvalira. Vam tenir la visió que la neu esdevindria un
dels motors econòmics més importants per al futur del nostre país, i des d’aleshores hem estat l’únic
banc d’Andorra que s’hi ha implicat directament i hem mantingut aquest vincle amb el sector.

Renovació del conveni de promoció i patrocini amb Grandvalira
Hem renovat fins a la temporada d’estiu 2017 el conveni de patrocini que tenim amb Grandvalira,
gràcies al qual les dues entitats aprofitem sinergies per desenvolupar projectes de promoció i de
comunicació en el domini esquiable i al Golf Soldeu. A més, el conveni atorga a Crèdit Andorrà la
condició de patrocinador oficial de Grandvalira i del Golf Soldeu, així com de partner principal del
programa mediambiental i educatiu de Soldeu-el Tarter.

Núria Tarré,
directora
comercial de
Grandvalira, i
Xavier Cornella,
director general
de Negoci de
Crèdit Andorrà,
en la signatura
del conveni

Col·laboració amb les activitats de l’ECA i de l’ECOA
Com a banc amb una ferma vocació de país, Crèdit Andorrà comparteix amb l’Esquí Club d’Andorra
(ECA) la voluntat de fomentar i promocionar la pràctica de l’esquí, amb especial èmfasi en els infants
i els joves, i amb aquesta voluntat col·labora amb l’ECA. El conveni de patrocini signat per Crèdit
Andorrà s’emmarca en la seva política de responsabilitat social i de suport a aquelles activitats que
aporten valor afegit a la societat, promouen el desenvolupament del país i el seu progrés.
Així mateix, som el principal patrocinador privat de l’Esquí Club Ordino-Arcalís (ECOA) gràcies el
conveni de col·laboració entre les dues entitats iniciat el 2007 i renovat el 2011.
La implicació amb l’activitat formativa dels clubs d’esquí es materialitza amb el patrocini de curses al
llarg de la temporada de neu.
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Patrocini de la Copa del Món femenina d’esquí alpí Grandvalira Soldeu 2012
Enguany s’ha celebrat la Copa del Món femenina d’esquí alpí Grandvalira Soldeu 2012, organitzada
per Grandvalira i patrocinada per Crèdit Andorrà. Per donar el tret de sortida a la competició, des del
Banc vam organitzar un acte de participació ciutadana que va reunir diverses personalitats polítiques i
destacats representants de la societat civil andorrana (www.donemllumverda.com).

D’esquerra a
dreta, Francesc
Camp, ministre
de Turisme;
Albert Coma,
president de la
Federació d’Esquí;
Conrad Blanch,
director de la
Copa del Món de
Soldeu, i Antoni
Pintat, president
del Consell
d’Administració
de Crèdit Andorrà

Acord amb la Federació Andorrana d’Esquí
Crèdit Andorrà esdevé un dels patrocinadors principals de la secció d’esquí alpí de la Federació
Andorrana d’Esquí. L’acord de col·laboració, que s’estén fins al 2017, referma el nostre compromís de
servei al país, amb una aposta de futur a favor dels joves esportistes a més de donar suport a un dels
pilars econòmics del Principat.

Albert Coma,
president de
la Federació
d’Esquí, i Joan R.
Mas, director de
Màrqueting de
Crèdit Andorrà,
formalitzant
el conveni de
patrocini

Trofeu Borrufa
Un any més hem estat presents al Trofeu Borrufa, el campionat internacional d’esquí alpí en categoria
infantil, que el 2012 ha celebrat la 20a edició.
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Col·laboració amb l’esport
Patrocini de l’Associació Andorrana de Pitch&Putt
Des de l’any 2006 Crèdit Andorrà esponsoritzem l’Associació Andorrana de Pitch&Putt, un equip de
la qual ha participat enguany al Campionat del Món de Pitch&Putt celebrat a Irlanda. Després del
mundial, l’associació ha organitzat la segona edició de l’Open d’Andorra de Pitch&Putt, que novament
ha estat patrocinada pel Banc. El torneig ha comptat amb la participació dels millors jugadors d’Europa
i és de gran rellevància a escala internacional.

L’equip
participant en la
segona edició de
l’Open d’Andorra
de Pitch&Putt

Patrocini de l’Andorra Ultra Trail Vallnord
Crèdit Andorrà és un dels patrocinadors de l’Andorra Ultra Trail Vallnord des del seu inici l’any 2009.
Es tracta d’un esdeveniment que suma aspectes positius per al país des de diversos àmbits: l’esportiu,
el turístic, el de progrés econòmic i el de participació i integració socials, a través de cinc curses de
muntanya que destaquen per l’alt nivell d’exigència.

Andorra Ultra
Trail Vallnord
2012
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Patrocini del Trofeu Andros
En el marc del conveni de col·laboració amb l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), iniciat el 2011 i
renovat enguany fins al 2016, des de Crèdit Andorrà continuarem sent durant les properes cinc edicions
un dels patrocinadors principals del Trofeu Andros, campionat internacional d’automobilisme sobre
gel que té lloc anualment al circuit del Pas de la Casa.

Esport base
Hem continuat donant suport a esdeveniments esportius que fomenten la pràctica de l’esport entre els
infants i els joves. Hem patrocinat la 5a edició del Campus Carles Riba de futbol sala i les Estades de
futbol Andorra 2012.
En l’àmbit d’altres disciplines esportives, també donem suport a Naturlàndia i tenim acords de
col·laboració amb l’Automòbil Club d’Andorra, el camp de golf de la Cortinada, el camp de golf
d’Aravell i el camp de golf de Grandvalira-Soldeu.

Gestió i promoció del coneixement
Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l’IESE
L’escola de negocis IESE i Crèdit Andorra vam crear l’any 2006 una càtedra d’estudis per fomentar
la recerca, la formació i la difusió de coneixements sobre certs aspectes de les ciències de la gestió
empresarial. En el marc de les activitats que s’organitzen, destaquen les conferències i l’edició de
publicacions.

Conferència Andorra, present i futur. Un país de noves oportunitats

El cap de Govern d’Andorra, Antoni Martí, va oferir a la seu de l’IESE a Barcelona una ponència davant
empresaris i inversors catalans sobre el procés d’obertura i de diversificació del model de creixement
en el qual està immersa Andorra i les oportunitats que el Principat ofereix per a la instal·lació i el
desenvolupament d’empreses de serveis i d’indústria lleugera d’alt valor afegit.

D’esquerra a
dreta, Josep M.
Rosanas i Jordi
Canals, de l’IESE;
Antoni Martí,
cap de Govern
d’Andorra; Jordi
Alcobé, ministre
d’Economia; i
Josep Peralba,
conseller delegat,
i Xavier Cornella,
director general
de Negoci de
Crèdit Andorrà
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Conferència Claus econòmiques per entendre el 2011 i les perspectives de futur

La conferència va analitzar l’evolució de l’any 2011 des d’un doble punt de vista: la situació econòmica
global, internacional i europea, i les novetats o canvis en el camp de les tècniques i els sistemes de gestió
i management. La sessió va anar a càrrec de Núria Mas, professora associada d’economia a l’IESE,
acompanyada per Josep Maria Rosanas, professor ordinari de comptabilitat i de control i titular de la
Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme a l’IESE.

Josep Maria
Rosanas, Agustí
Garcia i Núria Mas
en un moment de
l’acte

Presentació del llibre Manifest per a un management millor. Una visió racional i humanista

Crèdit Andorrà ha editat el 2012 un nou títol en el marc de la Càtedra, amb el títol Manifest per a un
management millor. Una visió racional i humanista a càrrec de Josep Maria Rosanas i Rafael Andreu,
professor ordinari dels departaments de Direcció Estratègica i de Sistemes d’Informació de l’IESE.

Josep Maria
Rosanas, director
de la Càtedra i un
dels autors del
llibre, en l’acte de
presentació

Conferència Per a un millor govern econòmic europeu. Estratègies i paper del sector financer

Les estratègies i el paper del sector financer amb relació al govern econòmic europeu en el context
actual de crisi internacional va ser el tema central de la ponència de Guido Ravoet, conseller delegat de
la Federació de Bancs Europeus.

Guido Ravoet,
abans de la seva
intevenció
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Conferència El lideratge en temps difícils: menys show i més responsabilitat
Juntament amb l’escola de negocis Esade, hem organitzat una conferència per analitzar la importància
d’un lideratge involucrat, coneixedor, expert i responsable, especialment en el moment de crisi actual.
La ponència ha anat a càrrec de Carlos Losada, professor titular del Departament de Política d’Empresa
d’Esade i especialista en funció directiva i lideratge.

A la dreta,
Carlos Losada

Conferència Situació actual dels mercats financers
Francisco García Paramés, director general d’Inversions de la gestora espanyola Bestinver, qui juntament
amb el seu equip són els únics gestors del mercat espanyol amb la qualificació AA que atorga la revista
Citywire per la seva trajectòria, va fer una anàlisi de la situació dels mercats financers durant 2012. Crèdit
Andorrà tenim una aliança estratègica amb Bestinver per a l’assessorament de tres fons d’inversió: el
Crediinvest Spanish Value, el Crediinvest International Value i el Crediinvest Big Cap Value.

Francisco García
Paramés, en un
moment de la
conferència
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Conferència La solució dels Estats Units a la crisi financera
Organitzada en el marc de l’aliança estratègica signada amb la companyia Gamco Asset Management
Inc. per gestionar la renda variable en dòlars del Banc, el ponent Robert Leininger, vicepresident de
Gamco, ha ofert una valoració de les polítiques monetària i fiscal implementades als Estats Units arran
de la crisi financera i les conseqüències que se’n deriven a curt i llarg termini.

Robert Leininger,
vicepresident de
Gamco, en un
moment de l’acte

Seminari sobre els nous impostos directes a Andorra
De la mà de la consultora Strategos, hem organitzat un seminari adreçat a empresaris, financers i
comptables sobre els nous impostos directes a Andorra, analitzats i explicats des d’una visió pràctica.
La sessió va ser a càrrec de Joan Oliver, assessor fiscal, soci de la consultora Strategos Business Bureau,
amb la participació de Rafael Casado, soci de fiscalitat de la consultora Montero Aramburu Abogados
i professor a la universitat Pablo de Olavide de Sevilla.

Assistents al
seminari sobre
els nous impostos
directes a
Andorra

Seminari L’impost general indirecte i el seu reglament. Una visió pràctica
Juntament amb la consultora Strategos Business Bureau, hem organitzat un seminari de tres sessions
que ha tingut com a eix central l’anàlisi i l’aplicació pràctica del nou impost general indirecte (IGI).
Les ponències han anat a càrrec de Joan Oliver, soci de la consultora Strategos Business Bureau, i de
Rafael Casado, Jorge Sánchez i Ana María Feria, experts en fiscalitat indirecta de la consultora Montero
Aramburu Abogados.
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Seminari de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
En col·laboració amb el Col·legi d’Advocats d’Andorra, hem organitzat un seminari que ha tingut per
objectiu informar sobre els advocats i llicenciats en dret inscrits al Col·legi sobre els canvis legislatius i
les obligacions d’aquests professionals en la matèria. Carles Fiñana, director de la Unitat d’Intel·ligència
Financera del Col·legi d’Advocats, i Joan Miquel Rascagneres, exdegà del Col·legi d’Advocats, van ser
alguns dels ponents en la sessió.

Update Andorra
Ha estat el sisè any que hem organitzat l’Update Andorra, una conferència centrada en la innovació
on s’han presentat idees, experiències i projectes de negoci en clau de col·laboració com la base de
l’èxit. L’acte, plantejat per primera vegada en gran format per ampliar l’assistència de públic, ha anat
a càrrec d’Alfons Cornella i Antonella Broglia, president i consultora d’Infonomia, l’empresa creadora
del projecte Update.

Xavier Cornella,
director general
de Negoci, en
l’obertura de
l’Update 2012

assistents a les conferències i seminaris

100
245

Conferència Andorra, present i futur. Un país de noves oportunitats

119
298
255
197
504
295
100
360

Conferència Per a un millor govern econòmic europeu. Estratègies i paper del sector financer

Conferència Claus econòmiques per entendre el 2011 i les perspectives de futur i presentació
del llibre Manifest per a un management millor. Una visió racional i humanista
Conferència Situació actual dels mercats financers
Conferència El lideratge en temps difícils: menys show i més responsabilitat
Conferència La solució dels Estats Units a la crisi financera
Seminari sobre els nous impostos directes a Andorra
Seminari L’impost general indirecte i el seu reglament. Una visió pràctica
Seminari de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
Update Andorra
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Col·laboracions amb institucions o associacions empresarials
Associació Empresa Familiar Andorrana
L’Empresa Familiar Andorrana, amb el copatrocini de Crèdit Andorrà, va organitzar l’11è Fòrum, que
en aquesta edició va tractar sobre la diversificació de l’economia andorrana. L’acte va tenir la presència
de Jordi Cinca, ministre de Finances i Funció Pública; Rosa García, consellera delegada de Siemens a
Espanya; Ramon Ollé, president executiu de La Salle Business Engineering School; Ludger Hanneken,
president d’IOHA; Ramon Adell, catedràtic d’Economia de l’Empresa (UB) i president de la Societat
d’Estudis Econòmics, i Jordi Albà, director d’Ordino Studios. La clausura va ser a càrrec d’Antoni
Martí, cap de Govern d’Andorra.

XXIII Trobada Empresarial al Pirineu
Des de l’any 2006, col·laborem en la Trobada Empresarial al Pirineu, consolidada com un dels certàmens
econòmics de més rellevància de Catalunya. L’edició d’enguany, amb el lema Nova economia. Nous
reptes, ha tractat temes com la internacionalització i la innovació en l’empresa, així com l’ús de les
noves tecnologies i el valor de les persones. Tot això analitzat sota el context actual, marcat per la
globalització i el posicionament dels països emergents. Les jornades han tingut la participació com a
ponents de personalitats importants del món polític i econòmic, entre els quals destaca l’especialista
en macroeconomia i cicles econòmics i premi Nobel en aquesta àrea l’any 2004, Finn Erling Kydland.

Finn Erling
Kydland, premi
Nobel d’economia

Aquest 2012 Crèdit Andorrà ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Associació Trobada al Pirineu
per a les tres edicions vinents.

Oportunitats i reptes de l’economia andorrana
La consultora KPMG en col·laboració amb Expansión va reunir al voltant d’una taula rodona a Joan
Viladomat, Director General de Saetde, Josep Alboquers, Director General de Perfumeries Júlia, Jordi
Alcobé, Ministre d’Economia i Territori, Ciscu Gibert, soci de KPMG, Josep Peralba, Conseller Delegat
del Grup Crèdit Andorrà, i Martí Saballs, Subdirector de Expansión.
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Durant la trobada es va debatre sobre les oportunitats i reptes de l’economia andorrana i es va posar de
manifest que l’obertura econòmica del Principat d’Andorra és la millor via per ser un país competitiu
amb les mateixes condicions que la Unió Europea.

Els participants
en el col·loqui de
KPMG

TEDxAndorra la Vella
Un any més Crèdit Andorrà, hem col·laborat i patrocinat TEDxAndorra la Vella, que enguany ha arribat
a la quarta edició amb ponències al voltant del tema “La mida no importa”. La sessió ha anat a càrrec
d’emprenedors, escriptors, entre altres professionals convidats, i ha inclòs temàtiques tan diverses com
els smart cities vs els smart countries, la productivitat 2.0, el poder de la paraula o la capacitat innata de
les persones per aconseguir els objectius.

El síndic general,
Vicenç Mateu,
va ser un dels
ponents al
TEDxAndorra la
Vella 2012

assistents a les conferències

125
300
75
100

Associació Empresa Familiar Andorrana
XXIII Trobada Empresarial al Pirineu
Oportunitats i reptes de l’economia andorrana
TEDxAndorra la Vella

43

Informe de responsabilitat social corporativa 2012

Proximitat i comunicació clara i transparent
Amb una xarxa de 12 oficines, 3 oficines automàtiques, 43 caixers automàtics i un equip de gestors
sempre a disposició del client, hem aconseguit implantar un model de negoci proper a les persones.
Ens esforcem a proporcionar el màxim nivell d’accessibilitat a tots els usuaris tant a físicament com
virtualment. Cada vegada som més a prop dels clients gràcies a la millora de la nostra oferta de serveis
de banca a distància i estant presents a les xarxes socials, en una estratègia global que té com a objectiu
estrènyer la relació amb el client i acostar-nos al conjunt de la societat, oferint la possibilitat de mantenir
el contacte amb el Banc a través d’una oferta multicanal.

Canal Facebook de Crèdit Andorrà
Hem obert la pàgina corporativa de Crèdit Andorrà a Facebook amb la voluntat d’oferir més proximitat
en l’accés a la informació mitjançant de les xarxes socials. Posem a disposició dels usuaris informació
corporativa i institucional i l’agenda dels esdeveniments, a més de compartir-hi imatges i vídeos de les
activitats. A més, ens permet estar atents a la generació de comentaris dels usuaris i el diàleg amb el
Banc. L’adreça web per accedir al Facebook és www.facebook.com/creditandorra.

Pàgina
corporativa de
Crèdit Andorrà a
Facebook

Nova pàgina web de Banco Alcalá
Banco Alcalá ha estrenat aquest 2012 la nova web pròpia (www.bancoalcala.es), que destaca per un
disseny sobri i elegant emmarcat en la nova imatge corporativa per a les filials del Grup.

Web de Banco
Alcalá
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Renovació de la imatge del Crèdit Avui
El newsletter Crèdit Avui ha canviat el concepte d’imatge gràfica, més corporatiu i modern i adaptat
a la identitat actual de Crèdit Andorrà. El butlletí, de periodicitat mensual, informa de les novetats
corporatives, dels productes i serveis oferts, de les promocions i de tota l’agenda d’actes socials, culturals
i esportius del Banc i de la Fundació.

POLÍTICA RSC

Busquem innovar per poder satisfer millor les necessitats dels nostres clients amb rigor,
professionalitat, un tracte personalitzat i una comunicació clara i transparent.
L’objectiu és aportar valor en totes els àmbits d’activitat de servei al client.
LÍNIES D’ACTUACIÓ

Millora en el

Oferta de

Iniciatives per a

Proximitat i

servei: innovació i

productes

la dinamització

comunicació

avantatges associats

socialment

econòmica del

clara i

als productes

responsables

país

transparent

45

Informe de responsabilitat social corporativa 2012

OBJECTIUS 2012

Assolit

En procés

Continuar oferint avantatges i descomptes als clients.
Continuar donant suport als principals sectors econòmics per fomentar la reactivació
econòmica del país.
Potenciar els canals complementaris (e-Crèdit, Línia Directa Crèdit i oficines automàtiques).
• Facilitar la realització d’operacions bancàries a través de canals complementaris.
• Millorar i potenciar el nivell de comunicació amb els clients.

OBJECTIUS 2013
Millorar i adequar el servei a les necessitats dels clients, amb mecanismes de seguiment i control en la
satisfacció.
Oferir noves i millors prestacions en productes i serveis.
Potenciar els avantatges per als clients fruit de les col·laboracions i patrocinis que el Banc impulsa
amb altres institucions del país.
Seguir donant suport als principals sectors econòmics del país per fomentar la reactivació econòmica.
Reforçar la difusió i comunicació als clients dels actes, patrocinis i campanyes que promou el Banc.
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Les persones en el Grup

8,7%
de creixement global
de la plantilla

Del
al

33%
37%

de persones a l’àrea internacional

l’expansió internacional s’ha conduït en
paral·lel amb el reforç de l’equip humà

Informe de responsabilitat social corporativa 2012

Al Grup Crèdit Andorra centrem la gestió de les relacions humanes en la implementació de polítiques
eficients i focalitzades en la gestió del procés d’expansió, la divulgació de la cultura organitzativa i la
maximització dels coneixements, habilitats i capacitats dels empleats.
El creixement i la consolidació del Grup Crèdit Andorrà són fruit d’un equip humà compromès amb la
visió estratègica, centrada en el servei a les persones i al conjunt de la comunitat on som presents. Per
això promoven una gestió de l’equip humà que busca fer compatibles les exigències pròpies del procés
d’expansió amb les inherents de cada lloc de treball.
La presència del Grup en altres territoris diferents d’Andorra s’ha traduït en un procés d’integració
conscient i respectuós alhora que ha abastat des de les persones fins a la cultura, la llengua, les tradicions
i els mateixos processos de treball.
De manera paral·lela hem promogut els criteris d’eficiència en la definició dels llocs de feina que ha servit per
reforçar aquelles àrees que al Banc considerem estratègiques, tant pel que fa a la consolidació i l’enfortiment
de la nostra activitat a Andorra com per garantir l’establiment als països on ens hem implantat.
Els homes i dones que integren el Grup Crèdit Andorrà són els que amb el seu talent i implicació estan
contribuint a transformar el Grup, impulsant el creixement i la sostenibilitat del negoci a través de la
innovació i el lideratge. Ens fem grans en competitivitat, també quant a la gestió de les relacions humanes.

Gestió eficient per donar resposta a les
necessitats del Grup
El procés d’expansió del Grup Crèdit Andorrà comporta el desenvolupament d’una estructura
internacional que ha de permetre afrontar els nous reptes i desenvolupar polítiques i projectes capaços
de donar resposta a les necessitats del Grup. Estem treballant per adaptar i fer extensiva a totes les filials
la cultura organitzativa del Banc.
D’acord amb el pla estratègic CLAU 2011-2014, aquest 2012 hem fet un esforç important per
dimensionar els recursos humans des d’un doble vessant:
•
•

incrementar l’eficiència a Andorra
redimensionar a l’alça els equips d’acord amb el creixement de les filials

La redefinició i reorganització dels llocs de treball acompanyada de la posada en funcionament de noves
eines i canals en pro de l’eficiència organitzativa han afavorit una més gran optimització dels recursos.
Un dels reptes de l’any 2012 ha estat l’atansament del Grup Crèdit Andorrà a l’equip humà de les filials que,
malgrat produir-se a diferents velocitats, avança a bon ritme. Cal destacar en aquest sentit que la gestió de
les persones ha tendit a l’objectiu constant de la integració en tots els nivells del Grup, des d’equips directius
fins a gestors, amb un reforç de les estructures encaminat a aconseguir l’operativitat des de la matriu.
El principal repte amb vista al 2013 serà implementar la gestió del coneixement partint de la complexitat
que porta implícita la gestió de la diversitat de personal.
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Atracció de talent, igualtat i estabilitat
Perfil del Grup
La plantilla del Grup Crèdit Andorrà ha seguit una tendència creixent durant l’any 2012. El total de
la plantilla ha augmentat de 53 empleats, una xifra que equival a un 8,7% més que el 2011, a causa
principalment de la incorporació de les noves filials i pel reforç estructural de la matriu del Grup.

Evolució
Nombre d’empleats del Grup Crèdit Andorrà

Nombre d’empleats de Crèdit Andorrà (societats radicades a Andorra)
662
609

517

418
411

411

2011

2010

2012

Nombre de nous empleats segons nacionalitat

Andorra

4

argentina

2

azerbaidjan

1

regne unit

1

equador

1

espanya

12

paraguai

14

perú

rússia

17

1
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Piràmide d’edats
Dones

Homes
7

> 60 anys

7

56 - 60 anys

18

12
35

51 - 55 anys

31

45

46 - 50 anys

50

72

41 - 45 anys

55

64

36 - 40 anys

70

62

31 - 35 anys
30

51

26 - 30 anys
10

30

< 25 anys

278 dones

13

384 homes

Nombre de nous empleats segons gènere i grup d’edat
Dones

Homes

8
< 25 anys

4

13
26 - 35 anys
9

4
36 - 45 anys

4

5
46 - 55 anys
2

2
> 56 anys

50

2

Distribució geogràfica de la plantilla
2011

2012

67%

63%

18,6%

17,7%

ANDORRA

18,5%
14,7%

RESTA D’EUROPA
Espanya: 12,6% / 14,2%
Luxemburg: 4,9% / 4,2%
Suïssa: 0,2% / 0,2%

amèrica
Uruguai i Panamà: 5,7% / 5,3%
Estats Units: 4,9% / 4,2%
Mèxic: 4,1% / 3,8%
Paraguai: - / 2,6%
Perú: - / 2,6%

Directius originaris de cada comunitat local (per filials)
2011

61%

2012

57%

ANDORRA

86%

100% 100%

espanya

83%

miami (EUA)

0%

luxemburg

67%

paraguai

0%

100%

PErú

0%

0%

SUïSSA

50%

80%

80%

mèxic

78%

uruguai - panamà
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Igualtat d’oportunitats
Les nostres polítiques de recursos humans garanteixen el respecte a la diversitat, la igualtat d’oportunitats
i la no-discriminació per raons de gènere, edat, discapacitat o per qualsevol altra circumstància. El
principi d’igualtat és present en la relació que mantenim amb els nostres empleats: selecció, formació,
promoció, condicions de treball, inclosa la retribució, entre d’altres.
Pel que fa a la retribució, disposem d’un esquema de la descripció i valoració dels llocs de treball que
garanteix que la remuneració base de cada posició es defineix en funció del lloc; o el que és el mateix,
de la responsabilitat inherent al lloc de feina i de l’acompliment per part de la persona que l’ocupa,
independentment del seu gènere.
Les dones que treballen al Grup Crèdit Andorrà representen el 42% de la plantilla global i ocupen el
29% dels càrrecs de responsabilitat.

Dones a la plantilla i en càrrecs de responsabilitat
En plantilla:

41%

40%

2011

23%

2012

21%

ANDORRA

0%

0%

52%

36%

33%

0%

0%

27%

67%

53%

Perú

25%

45%

2012

33%

36%

10%

13%

Luxemburg

28%

22%

22%

mèxic

paraguai

52

52%

2011

espanya

suïssa

29%

En càrrecs de responsabilitat:

36%

36%

71%

60%

miami (EUA)

57%

uruguai i panamà

50%

50%

41%

42%

28%

grup crèdit andorrà

29%

En el marc del compromís de Crèdit Andorrà a favor de la integració de persones amb discapacitat, tenim
establert un conveni de col·laboració amb l’Agència de Treball Agentas –amb el suport del Patronat de
l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell– pel qual l’entitat ha assumit l’externalització de la
gestió del servei d’emmagatzematge i distribució de material. A través d’aquest programa, tres persones
han treballat al Banc durant el 2012.

Estabilitat
Fidelitzar el talent és una prioritat per al Grup Crèdit Andorrà. Per això, apostem pel manteniment de les
plantilles en les adquisicions de noves filials i oferim confiança i oportunitats professionals als empleats.
D’acord amb aquest compromís, i malgrat el tancament de l’oficina de Prat de la Creu, la plantilla de
Crèdit Andorrà s’ha mantingut estable gràcies a la reubicació dels empleats dins el Banc. El tancament
de l’oficina s’emmarca en el pla de centralització del servei de banca d’empreses, que té per objectiu
aconseguir una especialització més acurada dels gestors (dividits per sectors de negoci) i oferir una
resposta més adequada d’acord amb el perfil dels clients. La centralització comporta l’especialització
per sector de negoci i, per tant, una millora del servei al client.
El 96,7% de la plantilla del Grup Crèdit Andorrà té contracte indefinit.

Plantilla amb contracte indefinit

LuxemAndorra Espanya burg

Suïssa

Mèxic

Miami
(EUA) Paraguai

Perú

Grup
Uruguai Crèdit
Panamà Andorrà

2011

100%

96%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

99,5%

2012

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89%

81%

100%

96,7%

Mitjana de permanència a l’empresa (anys)*
Dones

Homes

Ambdós gèneres
18,2

17,7
15,8

16,4
14,0

13,5

13,1

2010

18,0
16,2

2011

2012

*Dades de Crèdit Andorrà (societats radicades a Andorra)
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Percentatge de baixes voluntàries respecte a la plantilla

LuxemAndorra Espanya burg

Suïssa

Mèxic

Miami
(EUA) Paraguai

Perú

2011

2,2%

2,3%

0%

0%

7%

5,7%

-

-

7,5%

2,8%

2012

1,2%

4,7%

3,4%

0%

0%

26,7%

5,6%

0%

9,8%

5,7%

2011

2012

Baixes segons tipologia i gènere*
Dones:

2012

2011

Homes:

2011

2012
5

Nombre
de baixes
voluntàries

Nombre de
baixes per
acomiadament

Nombre de
baixes per
defunció

2

4

3

1

2

0

3

2

Nombre de
prejubilacions i
jubilacions

3

1

1
0

*Dades de Crèdit Andorrà (societats radicades a Andorra).
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Grup
Uruguai Crèdit
Panamà Andorrà

1

0
0

Valor afegit amb beneficis socials
i activitats extralaborals
Beneficis socials
Els empleats de Crèdit Andorrà gaudeixen dels beneficis socials següents:
•
•
•
•

Pla de pensions d’aportació definida
Pla integral d’assistència mèdica
Assegurança de vida
Condicions especials en productes i serveis del Banc des del moment que s’hi comença a treballar

El Patronat del Fons Mutu de Previsió i Ajuda dels Empleats de Crèdit Andorrà (Previfun) ha adoptat
un canvi en el model del sistema de previsió social privat de què gaudeixen els empleats de Crèdit
Andorrà, amb l’objectiu de garantir-ne la continuïtat futura. El canvi comporta l’adopció d’un model
que té com a objectiu últim garantir la protecció a llarg termini dels treballadors. Es tracta d’un sistema
de previsió social en el qual el Banc fa importants aportacions en un pla de jubilació d’aportació
definida, en línia amb les pràctiques del mercat.
Els empleats de les noves filials gaudeixen dels mateixos beneficis socials que tenien prèviament a l’adquisició
per part del Grup Crèdit Andorrà. A més, tots els empleats amb un mínim de tres anys d’antiguitat tenen la
possibilitat d’adquirir accions del Banc. La seva participació representa el 21% del total de les accions.

Activitats extralaborals
Oferim als empleats de Crèdit Andorrà la possibilitat de participar en diferents activitats extralaborals
que fomenten la cohesió de grup i contribueixen a generar una cultura comuna en un context més social i
lúdic. Destaquen les activitats esportives, com ara els Jocs Interempreses, el Trofeu Desman i el campionat
Interbank d’Andorra de golf i, en l’àmbit institucional, la celebració anual del sopar de Sant Carles. En el
cas del Trofeu Desman, competició esportiva per a empreses i institucions, hem participat en cadascuna
de les edicions celebrades, i en tres ocasions (anys 2005, 2006 i 2009) hem resultat guanyadors.

Equip participant
al Trofeu Desman
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Oportunitats de desenvolupament
professional i formació
Al Grup Crèdit Andorrà posem a disposició dels nostres empleats una formació contínua i progressiva,
adaptada a les funcions dels diferents perfils professionals amb l’objectiu d’oferir-los els coneixements
necessaris per al desenvolupament de les seves activitats diàries i reforçar les seves competències i
habilitats.
El pla inclou formació individual i col·lectiva i parteix de tres fonts: el pla estratègic plurianual del
Banc, la translació del pla estratègic en objectius anuals per àrea, i els resultats extrets del sistema
de gestió de l’acompliment. L’accés a les accions formatives és presencial o en línia, mitjançant una
plataforma informàtica d’aprenentatge.

Pla de formació del 2012
Durant el 2012 hem impartit un ampli programa de formació interna que ens ha permès incrementar
el nombre de participants i les hores de formació, amb un impuls destacat a la proactivitat comercial,
tant en banca privada com en banca d’empresa i particulars.
LuxemAndorra Espanya1 burg Suïssa Mèxic
Personal
que ha rebut
formació

100%
100%

Despesa
en formació
respecte a la
massa salarial

77%
12%

100%
100%

-

-

100%
100%

88,00%
90,06%

1,82%
2,12%

0,08% 0,00% 0,10% 1,00%
0,09% 0,71% 0,00% 0,32%

1,05%
0,70%

-

-

1,30%
1,69%

1,29%
1,58%

Inversió
mitjana
en formació
per empleat
(€/empleat)

924,71
1.134,83

122,00 74,00 250,00 277,00
15,20 621,00
0,00 66,47

723,81
245,00

-

-

361,69
450,52

710,26 €
811,71 €

Mitjana
d’hores
de formació
(h/empleat)

54,50
54,16

5,00
28,00

3,00
20,00

36,00
1,00

8,00
8,00

-

-

24,20
17,50

40,52 h
41,58 h

Formació
dins l’horari
laboral

27%
26%

100%
82%

66%
23%

0%
15%
0% 1,36%

100%
100%

-

-

77%
93%

30%
40,97%

2011
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2012

1

31%
59%

100%
100%

100%
0%

Grup
Miami
Uruguai Crèdit
(EUA) Paraguai2 Perú2 Panamà Andorrà

8,00
0,00

Les dades de 2011 corresponen únicament a ERM.

2

Dades no disponibles, obertura Novembre 2012.

Tipologia de la formació impartida
2011

2012

FINANCERA I
BANCÀRIA
2011 - 20,35%
2012 - 20,84%

idiomes

JURIDICOLEGAL
2011 - 10,32%
2012 - 4,37%

GESTIÓ I
DIRECCIÓ
2011 - 2,35%
2012 - 4,74%

PRODUCTES

2011 - 39,13%
2012 - 20,35%

DESENVOLUPAMENT
DE COMPETÈNCIES
2011 - 1,65%
2012 - 8,75%

ORGANITZACIÓ I
APLICACIONS
2011 - 7,58%
2012 - 4,11%

PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS I ALTRES
2011 - 9,00%
2012 - 1,50%

MEDI AMBIENT

COMERCIAL
I VENDES
2011 - 7,96%
2012 - 0,87%

2011 - 0,76%
2012 - 4,40%

2011 - 0,90%
2012 - 1,25%

Dades de Crèdit Andorrà (societats radicades a Andorra)

Aprenentatge electrònic a Crèdit Andorrà
2011

2012

Hores dedicades

Persones implicades

2011 - 3.957 h
2012 - 2.183,68 h

2011 - 411
2012 - 5

El 2011 l’Associació de Bancs Andorrans (ABA) va impartir formació en línia en prevenció de blanqueig
de diner i finançament del terrorisme dirigida als treballadors del sector bancari del país. Al Banc, 411
persones van participar en aquesta formació. Enguany, el nombre de persones del Banc formades en
aquesta temàtica ha tornat a les xifres habituals. En concret, 5 persones han cursat postgraus en línia
d’una durada de 400 hores sobre aquesta mateixa temàtica.
Amb relació a la formació impartida a les filials del Grup, als Estats Unitats ha tractat principalment temes
relacionats amb aspectes corporatius, el compliment normatiu, la regulació i la prevenció del blanqueig de
diner, i ha constat de sessions presencials, formació en línia (webinars) i assistència a seminaris i congressos
organitzats per la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). A Luxemburg, els empleats han
rebut formació en prevenció de blanqueig de diner, comptabilitat de fons, gestió de riscos, instruments
de mercat i idiomes. Finalment, a Panamà-Uruguai s’ha enfocat a temes relacionats amb el marc legal
financer, les regulacions internacionals de comptabilitat i compliment, la gestió de riscos, la prevenció del
blanqueig de diner, l’assessorament financer, els mercats internacionals i idiomes.
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Gestió de l’acompliment
Al Banc disposem d’un sistema d’avaluació de l’acompliment com a instrument de millora contínua
que permet analitzar sistemàticament i periòdicament l’eficàcia de l’empleat amb relació a les demandes
del seu lloc de treball. Un cop l’any, l’empleat i el seu responsable directe es reuneixen expressament
per realitzar una valoració conjunta del seu acompliment basant-se en les competències corporatives.
L’objectiu amb vista als propers anys és ampliar l’abast de l’avaluació de l’acompliment a nivell de Grup.
Els objectius principals que pretén assolir la gestió de l’acompliment son els següents:
•
•
•
•

Establir un sistema d’avaluació objectiu per a la millora professional
Crear un canal de comunicació entre Responsable i Col·laborador
Informar als empleats sobre com ho estan fent
Involucrar a les persones amb els resultats del Grup

En la gestió de l’acompliment s’avaluen aquests tres apartats principals: avaluació dels objectius,
avaluació dels valors (model cultural de Crèdit Andorrà) i avaluació del grau de desenvolupament/
consolidació professional.
El 100% de la plantilla de Crèdit Andorrà està subjecta al sistema d’avaluació de l’acompliment, la
implementació del qual s’està duent a terme de manera progressiva al conjunt de les filials.
En l’àmbit del desenvolupament professional, prioritzem la formació interna fomentant que els nous
llocs de treball creats siguin ocupats per empleats que tenim en plantilla.
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Prevenció de riscos per un entorn
laboral segur
A Crèdit Andorrà assumim una política preventiva de millora contínua de les condicions de salut i
seguretat en el treball dels empleats del Banc. En el marc de l’entrada en vigor de la Llei 34/2008, de
la seguretat i salut en el treball, el 2012 la totalitat del personal de Crèdit Andorrà ha rebut formació
sobre prevenció de riscos laborals. Així, mateix, hem ofert a tots els empleats la possibilitat de fer-se
una revisió mèdica.
A Andorra, durant el 2011, tots els empleats ja van fer la formació obligatòria de 2,5 h en matèria de
riscos laborals segons estableix la llei 34/2008. Al 2012, ha estat impartida per a les noves incorporacions
o persones que no la van poder efectuar al 2011. Durant el 2013, la previsió és iniciar una formació de
nivell bàsic de 50 h en Riscos Laborals a un col·lectiu inicial d’unes 20 - 30 persones (de 1 a 2 empleats
per centre).
2011

2012

1.027,5

183,5

57
62

27
75

Taxa d’absentisme inclosa la maternitat (%)

2,75%

2,00%

Taxa d’absentisme sense incloure la maternitat (%)

1,90%

0,95%

Total d’hores de formació en PRL
Nombre de casos de baixes laborals per gènere

Homes
Dones

Taxa d’absentisme per gènere

Homes
Dones

1,48%
4,59%

0,39%
1,61%

Nombre de dies perduts per baixes laborals
per gènere

Homes
Dones

1.351
2.881

573
2.354

Dades de Crèdit Andorrà (societats radicades a Andorra)

Taxa d’absentisme

LuxemAndorra Espanya burg

Suïssa

Mèxic

Miami
(EUA) Paraguai

Perú

Grup
Uruguai Crèdit
Panamà Andorrà

2011

2,8%

0,02%

3,7%

0%

0%

2,5%

-

-

1,3%

2,49%

2012

2,2%

0,21%

2,3%

0%

0%

1,6%

-

-

1,4%

1,10%
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Comunicació per promoure la cohesió
de l’equip
La comunicació interna és l’eina bàsica de la qual ens valem per fomentar la cohesió de l’equip, potenciar
el compromís dels empleats amb el Grup i mantenir-los constantment informats amb l’objectiu de
millorar l’organització del dia a dia i fer-los partícips als empleats del projecte del Grup.
Durant el 2012 hem continuat treballant per estendre la cultura organitzativa del Banc a les filials
del Grup Crèdit Andorrà. En aquest sentit, estem elaborant un pla de participació dirigit a tots els
empleats per involucrar-los en els valors del Grup i en el seu dia a dia. La principal eina comunicativa
i de dinamització utilitzada per a aquest fi és el bloc corporatiu WeCrèdit. El bloc recull periòdicament
flaixos informatius sobre les activitats del Grup i posa a l’abast dels empleats les normes i polítiques.

POLÍTICA RSC

En l’aposta pel nostre equip humà impulsem el creixement professional i personal del nostre
equip. Fomentem el compromís i la dedicació, seguint principis d’ètica professional, amb
prudència i discreció.
LÍNIES D’ACTUACIÓ
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Gestió eficient per

Atracció del

Valor afegit amb

Oportunitats de

donar resposta

talent, i promoció

beneficis socials

desenvolupament

a les necessitats

de la igualtat i

i activitats

professional i

del Grup

l’estabilitat

extralaborals

formació

Prevenció de riscos

Comunicació per

per un entorn

promoure la

laboral segur

cohesió de l’equip

OBJECTIUS 2012

Assolit

En procés

Dimensionar els recursos humans del Grup Crèdit Andorrà d’acord amb el pla estratègic CLAU.
Estendre la cultura organitzativa del Banc a les societats del Grup.
Implantar les eines, els procediments i les polítiques de recursos humans arreu del Grup.

OBJECTIUS 2013
Seguir donant suport operatiu al procés d’expansió internacional.
Donar a conèixer a tot el Grup la política i els procediments bàsics per a les relacions humanes.
Continuar amb la implantació del sistema de l’acompliment i el pla de formació.
Posar en marxa el directori actiu del WeCrèdit.

61

La implicacio en la comunitat

25è

105

aniversari de la
Fundació Crèdit Andorrà

assistents a les portes
obertes de la pinacoteca

El banc d’Andorra que més hem invertit
en acció social al país

Al Grup Crèdit Andorrà entenem l’acció social com un compromís, promovent actuacions amb
especial sensibilitat cap a les persones i el país. En moments com els actuals és quan veritablement
adquireix sentit parlar de responsabilitat, d’ajuda mútua i de solidaritat, valors que conformen la nostra
cultura com a Banc. Les iniciatives educatives, socials, culturals, ambientals que impulsem i a les quals
donem suport, tant des de Crèdit Andorrà com des de la Fundació Crèdit Andorrà, se sustenten en el
compromís amb la comunitat i en la voluntat d’acompanyar i contribuir al progrés econòmic del país.
La inversió de Crèdit Andorrà i de la Fundació Crèdit Andorrà en iniciatives adreçades a la comunitat
ha estat de 2,16 milions d’euros l’any 2012, que representen un 3% del benefici de l’entitat.

Inversió global consolidada
32%
Fundació
Crèdit Andorrà
8%
11%
Educació Societat

65%
Iniciatives econòmiques
i institucionals

3%
Iniciatives
mediambientals

13%
Cultura

0%

100%

25è aniversari de la Fundació Crèdit Andorrà

El 2012 ha estat l’any de la commemoració del 25è aniversari de la Fundació Crèdit Andorrà. La
Fundació ha fet possible materialitzar la voluntat del Banc de contribuir a fer créixer el país, a través
de la promoció del talent i el desenvolupament educatiu i de la millora de la qualitat de vida de les
persones.
El compromís s’ha fet palès durant aquests 25 anys a través de les iniciatives de tipus educatiu,
social i cultural que hem impulsat, en la difusió del coneixement entre la societat andorrana i en el
desenvolupament i en la promoció constant de la formació com a valor per generar progrés en termes
econòmics i socials. Actualment som la fundació privada de més abast i amb més dotació de recursos
del Principat, com a reflex de la nostra voluntat decidida de participar en la construcció del present i
del futur del país sempre al costat de les persones.
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Amb motiu de la celebració del 25è aniversari, durant el 2012 hem programat diverses accions per
divulgar tant la commemoració com per donar a conèixer l’activitat de la Fundació al llarg d’aquest
quart de segle de trajectòria, entre les quals destaca una campanya de premsa amb el testimoni de
quinze persones que s’han beneficiat d’alguna de les iniciatives que hem promogut.

25 ANYS
AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ

25 ANYS
AL SERVEI DE LA CULTURA

“Jo he crescut
amb la Fundació”

“Jo he crescut
amb la Fundació”

Ester Zamora
Dermatòloga

Josep Martínez
Violinista de l’ONCA
i dels Solistes de la JONCA

“Vaig ser de les primeres a beneficiarme del programa de beques de la
Fundació Crèdit Andorrà. Aquest ajut em
va permetre ampliar els meus estudis
en dermatologia a l’Hospital Clínic de
Barcelona, especialitat que exerceixo al
nostre país des de fa 20 anys”

“Gràcies al suport incondicional de
la Fundació Crèdit Andorrà, he pogut
desenvolupar la meva carrera musical al
més alt nivell europeu i he trobat sempre
un marc idoni per expressar-me”

Des dels nostres inicis, hem ajudat més
de 170 estudiants a créixer i complir els
seus somnis.

25 anys al servei de l’educació,
la societat i la cultura.

Des dels nostres inicis, hem dedicat
una part important dels nostres esforços
a donar suport al món de la cultura, part
imprescindible de la nostra societat.

25 anys al servei de l’educació,
la societat i la cultura.

25 ANYS
AL SERVEI DE LA SOCIETAT

25 ANYS
AL SERVEI DE LA SOCIETAT

“Jo he crescut
amb la Fundació”

“Jo he crescut
amb la Fundació”

Enric Adran
Membre de l’equip
Special Olympics

Júlia Xandri
Voluntària a L’espai i tresorera de
l’Associació de gent gran voluntària (AVIM)

“Gràcies a la Fundació Crèdit Andorrà,
els meus companys de Special Olympics i
jo tenim l’oportunitat de practicar diferents
esports, participar en competicions
internacionals i, sobretot, compartir grans
experiències”

“La Fundació ens permet relacionar-nos
amb gent de la nostra edat i a la vegada
no deixem mai de formar-nos. Totes les
activitats que organitza, com ara cursos
o viatges culturals, ens ajuden a estar
actius i en contacte amb el món”

Una mostra de la
campanya gràfica
amb motiu del
25è aniversari de
la Fundació Crèdit
Andorrà
Sempre hem confiat en les possibilitats
de les persones amb discapacitat i volem
ajudar-los a aconseguir els seus objectius
i a trencar les barreres que els envolten.

Des dels nostres inicis, hem confiat en
la força dels grans i els hem donat eines
perquè continuïn fent la seva aportació
a la societat.

25 anys al servei de l’educació,
la societat i la cultura.

25 anys al servei de l’educació,
la societat i la cultura.

En la Memòria d’activitats 2012 de la Fundació trobareu amb més detall tota l’activitat desenvolupada.
Descarregueu-vos la Memòria d’Activitats 2012 de la Fundació
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Educació
Des de la Fundació, i dins el programa Al servei de l’educació, hem continuat contribuint al coneixement
i al talent a través d’activitats encaminades a fomentar i promoure la formació de les generacions joves
així com la investigació i la recerca, convençuts que són els veritables motors per al desenvolupament
del país.
•

Beques de la Fundació Crèdit Andorrà per a estudis de postgrau, que permeten seguir una
formació a l’estranger. Des de la seva creació el 1988, més de 170 joves s’han beneficiat de les
beques de la Fundació, en 46 ciutats d’arreu del món.

Becats en la
convocatòria
2012. D’esquerra
a dreta, Albert
Gomàs, Xavier
Fonoll i Enric
Xipell

•

Col·laboració amb la Universitat d’Andorra, de la qual s’han beneficiat gairebé 300 persones.
Entre les accions destacades hi ha la presentació d’un nou títol de la col·lecció Dret andorrà, Dret
processal civil del Principat d’Andorra; el curs de formació continuada Òpera oberta adreçat a
persones interessades en la lírica; les sessions incloses en el Cicle de perfeccionament professional
La imposició sobre la renda al Principat, Les intel·ligències múltiples, Les intel·ligències múltiples a
l’aula, Introducció a la programació Android i Tècniques per fer presentacions efectives, i els cursos
d’actualització sobre dret andorrà Dret processal penal i cooperació internacional i de deontologia
del dret.
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•

Premi Internacional Calvó Armengol, que s’atorga biennalment a economistes o científics
socials menors de 40 anys per les seves contribucions a l’estudi de les interaccions socials.
Enguany s’ha lliurat el premi de la segona edició, i el guardonat ha estat el professor Roland
Fryer de la Universitat de Harvard. En el marc de l’entrega del premi, ha tingut lloc un workshop
sota el títol Avenços en economia social: teoria i aplicacions, a la Casa de la Convalescència de
la Universitat Autònoma de Barcelona on el mateix professor Fryer va impartir la conferència
Inequality in the 21st Century: The Declining Significance of Discrimination (Desigualtat al Segle
XXI: La davallada de la importància de la discriminació).

Roland Fryer, en
la conferència
a la Casa de la
Convalescència
de la Universitat
de Barcelona

En el marc de la XV Jornada d’orientació de batxillerat, des de Crèdit Andorrà hem organitzat una
sessió d’orientació professional sobre el sector financer en la qual han participat quinze escolars
de segon de batxillerat de l’Escola Andorrana. L’objectiu ha estat donar-los a conèixer les diferents
àrees funcionals i els departaments del Banc, així com posar-los en contacte amb els diversos perfils
professionals que hi tenen representació.

Alumnes
assistents a
la jornada
d’orientació
professional
sobre el sector
financer
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Societat
En col·laboració amb Ràdio i Televisió d’Andorra, des de Crèdit Andorrà hem promogut el programa
Identitats. Dirigit i presentat pel periodista Josep Anton Rosell, l’espai s’estructurava en disset entrevistes
a persones vinculades amb la vida política, econòmica, social i cultural que han tingut un paper clau en
l’evolució i el creixement del Principat.

El programa
explica l’evolució
de la història
recent d’Andorra
a través del
testimoni
de disset
personalitats
del país

Des de la Fundació, impulsem en l’àmbit social un programa divers d’iniciatives encaminades
a promoure la qualitat de vida entre els col·lectius més vulnerables, amb una atenció especial a les
persones grans.

La força dels grans
Programa d’activitats a L’espai
Des de la Fundació Crèdit Andorrà oferim un ampli ventall d’activitats per a la gent gran, conscients
del dinamisme que manifesta aquest col·lectiu i de la seva voluntat d’aprendre. Aquesta temporada,
L’espai ha acollit cursos, tallers i xerrades sobre temes d’interès per a les 1.293 persones més grans de
60 anys que s’hi han inscrit.

Alumnes a L’espai
d’informàtica
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•

L’espai de la informàtica: s’han ofert cursos i tallers d’iniciació i d’ampliació de coneixements
sobre l’entorn Windows, aplicacions específiques (PowerPoint, Photoshop, Publisher, entre
d’altres) i instruments per a la participació a les xarxes socials i blog.

•

L’espai de la mediateca: conferències i xerrades sobre diversos aspectes d’interès general, com
ara temes jurídics o relacionats amb la ciència, la salut, la història d’Andorra i el coneixement
del català i de l’anglès, entre d’altres. En l’àmbit de la salut, hem promogut un cicle de xerrades
a través del programa Envelliment saludable.

•

L’espai dels voluntaris: activitats de suport a l’Associació de Gent Gran Voluntària (AVIM),
tallers monogràfics, sortides culturals, cinefòrum, etc.

El president del
patronat de la
Fundació, Antoni
Pintat, dóna la
benvinguda als
avis participants
en el tradicional
esmorzar de
Nadal

La salut al dia
Dins aquest programa, la Fundació cobreix al llarg de l’any un complet calendari de tallers i conferències
sobre malalties i problemàtiques d’impacte social, que aquest 2012 han estat, entre d’altres:
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•

Tallers d’estimulació cognitiva i de rehabilitació per a afectats d’esclerosi múltiple, organitzats
juntament amb l’Associació Trana Esclerosi Múltiple, dels quals es beneficien 11 persones.

•

Conferència Noves tecnologies aplicades al tractament de la diabetis, a càrrec del metge
diabetòleg Isaac Levy, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics d’Andorra.

•

Conferència Obesitat social i educació nutricional, a càrrec del doctor i expert en nutrició
Manuel Jiménez i amb la participació de la reconeguda nutricionista Montserrat Folch.

•

Xerrada Adolescents i noves tecnologies: de l’ús a l’addicció, impartida pel psicòleg clínic Jordi Royo.

Col·laboracions socials
•

Patrocini oficial de la federació esportiva Special Olympics Andorra, que el 2012 ha organitzat el
3r Trofeu internacional d’esquí Special Olympics Andorra, amb 34 atletes participants.

•

Col·laboració amb Càritas Andorrana, concretat amb un suport específic al programa d’ajuda
als ciutadans mitjançant el banc d’aliments.

•

Suport l’Estratègia nacional per la nutrició, l’esport i la salut promogut conjuntament amb el
Govern d’Andorra. En el marc d’aquest programa s’ha programat la conferència Què podem
fer per prevenir l’obesitat infantil?, a càrrec del Dr. Miguel Ángel Royo, director acadèmic
de l’Escola Nacional de Sanitat i coordinador del Comitè Espanyol Interdisciplinari per a la
Prevenció Cardiovascular i s’ha presentat la guia pràctica Alimentació i activitat física per a
infants i adolescents.

•

Impuls al programa d’obtenció d’unitats de cordó umbilical, que permet la donació de sang
de cordó en el moment del part, fruit dels acords establerts entre el Govern d’Andorra i el
Govern d’Espanya, amb la col·laboració de l’Organización Nacional de Trasplantes, el Banc de
Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la
Leucèmia, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i la Fundació Crèdit Andorrà. Gràcies a aquesta
acció Andorra s’incorpora al programa internacional Concòrdia. En el marc d’aquest programa
s’ha ofert les conferències Donación y trasplante de sangre de cordón, a càrrec de Rafael Matesanz,
director de l’Organización Nacional de Trasplantes del Govern d’Espanya, i Concòrdia, 8 anys
d’experiència, 1.000 trasplantaments, a càrrec de Marta Torrabadella, del Banc de Sang i Teixits
de Catalunya.

•

Col·laboració amb les associacions de malalts del país. La Fundació Crèdit Andorrà hem
formalitzat els convenis de col·laboració amb diferents associacions de malalts del país amb la
voluntat de promoure activitats per atendre les necessitats de persones afectades per malalties
de gran impacte social i als seus familiars i cuidadors. Els convenis signats durant el 2012 han
estat amb l’Associació de Celíacs d’Andorra, el Grup Alba de l’Associació de Dones d’Andorra i
l’Associació Trana Esclerosi Múltiple.

Altres col·laboracions
•

Conferència Com s’ha de gestionar la il·lusió en temps de canvi, a càrrec d’Emili Duró, llicenciat
en Ciències Econòmiques i assessor i consultor d’empreses. La xerrada va aplegar prop de 1.000
assistents, organitzada conjuntament amb la Fundació Jacqueline Pradère.

•

Conferència Aprenent a ser pares. El mètode Kovacs, organitzada conjuntament amb l’escola
infantil Kids i a càrrec del reconegut doctor en medicina Francisco Kovacs.
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Cultura
Fons d’art de Crèdit Andorrà
Enguany Crèdit Andorrà hem col·laborat amb les Jornades europees de patrimoni amb l’organització
de visites al fons d’art del Banc (col·lecció de pintura catalana dels segles XVIII-XX i col·lecció de rellotges
domèstics catalans del segle XVIII). Unes de les peces destacades de la pinacoteca són la predel·la i la taula
L’aparició al mont Gàrgan del retaule de Sant Miquel de Prats (segle XVI), adquirida pel Banc l’any 2011.
Les jornades són un dels esdeveniments més importants que se celebren arreu d’Europa, des de fa
més de 25 anys. Durant un cap de setmana milions de persones visiten monuments i llocs històrics,
ja siguin públics o privats, que obren les seves portes al públic per aquesta ocasió. Aquesta iniciativa
conjunta del Consell d’Europa i de la Unió Europea aplega els quaranta-nou estats part del Conveni
cultural europeu, els quals participen activament a les jornades. Andorra hi pren part des de fa 17 anys,
de forma ininterrompuda.

Taula L’aparició
al mont Gàrgan

Cercle de les Arts i de les Lletres
Un any més hem dotat econòmicament els premis que atorga el Cercle de les Arts i les Lletres: el Premi
de Teatre 50è Aniversari Crèdit Andorrà, el Premi Grandalla de Poesia Crèdit Andorrà de la XXXV Nit
Literària Andorrana i els premis Crèdit Andorrà de Pintura i Escultura del XVIII Cartell Arts Andorra.

Chikao Nakano
i Enric Cardús,
guanyadors dels
premis Crèdit
Andorrà de
Pintura i Escultura
del XVIII Cartell
Arts Andorra
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La nostra música, patrimoni de tots
Les iniciatives impulsades per la Fundació Crèdit Andorrà en el camp de les arts musicals persegueixen
posar la creació i la difusió de la música a l’abast de la societat.
•

Dinovena temporada d’actuacions a Andorra i a l’estranger i altres activitats de l’Orquestra
Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), la Jove Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (Jonca)
i els Solistes de la Jonca. La Fundació Crèdit Andorrà és membre del Patronat de la Fundació
ONCA conjuntament amb el Govern d’Andorra.
Els concerts de l’ONCA a Andorra han estat: el Concert de la Constitució, el Concert als Jardins
de la Casa de la Vall i el Concert de Santa Cecília. A l’estranger, l’ONCA ha presentat per vuitena
vegada el cicle anual de concerts al Petit Palau de la Música Catalana de Barcelona, que ha atret
prop de 2.500 assistents. Altres actuacions realitzades fora d’Andorra han estat el concert a la Sala
Gran del Palau de la Música Catalana i l’actuació com a orquestra convidada a l’Estive de l’Escena
Nacional de Foix i de l’Arieja, en el marc del Festival Musiques au Pays de Gabriel Fauré.
Pel que fa a la Jonca ha continuat el seu projecte pedagògic i artístic amb la incorporació de nous
membres i l’ampliació del seu repertori que va poder ser apreciat al Concert de Meritxell, al qual
van assistir 250 persones.
I els Solistes de la Jonca també han incorporat noves peces al seu repertori i han multiplicat
les seves activitats i actuacions, d’entre les quals destaca la participació al Festival Narciso
Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà i a la representació d’Els pastorets, que va reunir
1.300 assistents. També cal esmentar el projecte pedagògic Des d’aquell dia... mitjançant el qual
enguany s’han presentat històries sobre diferents instruments a 800 escolars de primària.

•

Festival Internacional d’Orgue del Principat d’Andorra, organitzat conjuntament amb
l’Arxiprestat d’Andorra, que enguany ha celebrat la XIII edició amb quasi 700 assistents.

•

Col·laboració amb el Comú d’Ordino en el marc de les activitats de l’Associació Festivals
d’Ordino amb el 30è Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà i el tradicional
Concert de Cap d’Any, actuacions a les quals han assistit 1.429 i 473 persones respectivament.

Actuació del Trío
Narciso Yepes en
l’homenatge al 15
è aniversari de la
mort del mestre
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A l’esquerra:
Edmon Colomer,
que va dirigir
l’ONCA en el
Festival Narciso
Yepes
A la dreta:
Àlex Garrobé,
solista en el
concert de
l’ONCA al Festival
Narciso Yepes

Posem Andorra en escena
La Fundació Crèdit Andorrà promociona les arts escèniques i la creació teatral a través de les activitats
de la Temporada de l’ENA i la Mostra de Teatre Jove.
•

Col·laboració amb les activitats de la Temporada 2012 de la Fundació Escena Nacional d’Andorra
(ENA), com a membre del patronat de la Fundació ENA juntament amb el Govern d’Andorra
i el Comú de la Massana. Les Fontetes va acollir la representació de les obres La veritat, S de
Shakespeare, Obaga i El somni de la terra que van aplegar més de 500 assistents.

•

15a Mostra de teatre jove, certamen que fomenta el teatre com a eina pedagògica i ofereix als
joves l’accés a un espai on tenir l’oportunitat d’expressar-se. Enguany la Mostra ha comptat amb
la participació de 149 participants d’entre 6 i 25 anys.

Col·laboracions culturals a l’estranger
Orquestra Filharmònica de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
Des de CA México Asesores Patrimoniales hem col·laborat amb l’Orquestra Filharmònica de la
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) en el programa de concerts que el 2012 han estat
un total de seixanta (trenta concerts de dos sessions cada un). A cada un dels concerts el ple de la sala
Nezahualcóyotl ha estat quasi total amb un aforament de 2.229 persones. Aquesta col·laboració, que
tindrà continuïtat durant el 2013, s’emmarca en la filosofia del Grup Crèdit Andorrà d’estar a prop de
les persones i del territori on és present.

més de 120.000 assistents
als concerts de la Orquestra Filharmònica
de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
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Publicacions
La gestió i divulgació del coneixement són els dos eixos sobre els quals es fonamenta l’activitat editorial
de Crèdit Andorrà i de la Fundació Crèdit Andorrà. La voluntat de donar la màxima sortida a aquests
continguts ens porta a ser presents en el món editorial tant com a promotors de publicacions pròpies
com en col·laboració amb altres empreses i institucions del país, en projectes que aporten valor als
diferents públics als quals van destinats. En tots els casos, es preveu la disponibilitat dels continguts a
través de la pàgina web (www.creditandorra.ad).
Descarregueu-vos les publicacions

Crèdit Andorrà

VÍCTOR POU I SERRADELL

Edició pròpia

VÍCTOR POU I SERRADELL

Tercera fase del procés d’acostament
del Principat a la Unió Europea
Cap a la integració en el mercat interior europeu

Andorra − Unió Europea

VÍCTOR POU I SERRADELL

Andorra
Unió Europea
BIOGRAFIA
L’autor d’aquest llibre, en Víctor Pou i Serradell, és
doctor en dret i llicenciat en ciències econòmiques
per la Universitat de Barcelona, màster en Economia
i Direcció d’empreses (MBA) per l’IESE Business
School, de la Universitat de Navarra, i diplomat en
integració europea per la Universitat d’Amsterdam.
És professor del Departament d’Anàlisi Social i
Econòmica de l’IESE Business School Universitat de
Navarra i professor d’economia mundial i relacions
internacionals a la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC).
És director d’afers europeus a la consultora TAS Europrojects (Brussel·les) i delegat de la secció d’economia de l’Institut d’Estudis Catalans a Brussel·les. Ha estat director internacional de l’empresa Torras Hostench S A i director general
de Programació Econòmica, director general d’Adequació a
les Comunitats Europees i director del Patronat Català pro
Europa de la Generalitat de Catalunya, així com cap d’unitat
i conseller de Relacions Exteriors de la Comissió Europea a
Brussel·les. És autor de nombrosos articles i llibres sobre
les Comunitats Europees, geopolítica, economia mundial i
relacions internacionals, i col·laborador habitual de diaris i
revistes econòmiques. Aquest és el sisè llibre publicat per
l’autor sobre les relacions internacionals d’Andorra, particularment referides a la Unió Europea (UE), cinc dels quals han
estat editats per Crèdit Andorrà i un pel ministeri d’Afers
Exteriors del Govern d’Andorra. El professor Pou és especialista en les relacions internacionals d’Andorra i alhora una
persona tradicionalment vinculada amb el Principat. Ha treballat com a consultor del ministeri d’Afers Exteriors i de diferents empreses, a més de participar en diverses activitats
culturals andorranes, entre les quals destaca la Universitat
d’Estiu, a Prada de Conflent.

CATALÀ

Andorra 11

EL PAÍS
EN XIFRES

SALARIS
ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT
DEMOGRAFIA
ACTIVITAT ECONÒMICA
SECTOR FINANCER
FINANCES PÚBLIQUES
INDICADORS DE CONSUM

1.000
exemplars editats

Andorra - Unió Europea.
Tercera fase del procés d’acostament del Principat
a la Unió Europea. Cap a la integració en el mercat
interior europeu

El professor Víctor Pou repassa un possible acord entre
Andorra i la UE de participació en el mercat interior
europeu. L’obra es va presentar en el marc de la
conferència Andorra-Unió Europea. Cap a la integració
en el mercat interior europeu, a càrrec del mateix
professor i organitzada pel Banc.

5.000
exemplars editats

Andorra’11: el país en xifres

Des de l’any 1981 elaborem anualment aquesta
publicació en quatre idiomes –català, castellà, francès
i anglès– que recull els indicadors principals del
país pel que fa a demografia, economia, finances
i administració pública, comerç i turisme, entre
d’altres. L’edició 2011 inclou com a novetat
l’índex de desenvolupament humà, un indicador
elaborat pel Programa de les Nacions Unides per al
Desenvolupament. El contingut ha estat supervisat per
l’economista Xavier Sáez, professor de la facultat de
Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona.
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Coedició

Manifest per a un management millor Una visió racionalista i humanista
Manifesto for a better management A rational and humanistic view

MANUAL PRÀCTIC
DEL PLA GENERAL
DE COMPTABILITAT
D’ANDORRA
Edició 2012

Manifest per a un management millor
Una visió racionalista i humanista

Manifesto for a better management
A rational and humanistic view
Rafael Andreu
Josep M. Rosanas

1.000
exemplars editats

Codi de barres

5.000
exemplars editats

Manifest per a un management millor. Visió
racionalista i humanista

Manual pràctic del Pla general de comptabilitat
d’Andorra (edició 2012)

Obra de Josep Maria Rosanas i Rafael Andreu, professor
ordinari dels departaments de Direcció Estratègica i
de Sistemes d’Informació de l’IESE. Pretén establir els
punts de partida d’un bon management, explicar la
seva importància per a la societat, analitzar críticament
la crisi actual i les pràctiques i conceptes que hi han
conduït. El llibre ha estat editat en el marc de la
Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i
Humanisme de l’IESE.

A càrrec d’Alfa Capital Assessors & Auditors, i
elaborada amb la col·laboració de la Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i el suport de
Crèdit Andorrà, l’edició 2012 recull totes les novetats
derivades del nou marc normatiu comptable que
inclou la seva aplicació fiscal. La presentació del
manual es va complementar amb l’organització
de sessions informatives i formatives adreçades a
professionals i empresaris, a càrrec d’Alfa Capital.

Fundació Crèdit Andorrà

Molly Visits Chloé in ANDORRA

6.500
exemplars editats en paper
ISBN 978-99920-19542-2

by Gregory Stéphane Coonen

9 789992 019542

Drawings by

Alejandro Blasco Muñoz

6.000
exemplars editats

Molly visits Chloé

Obra de Gregory Stéphane Coonen, holandès resident
a Andorra on exerceix com a escriptor i empresari,
és un conte pensat per introduir els infants de 6 a 10
anys en la lectura en anglès. L’edició ha tingut el suport
principal de Crèdit Andorrà, a més de Grandvalira,
Pyrénées, Financera d’Assegurances, Esna i Commit
per arribar a les escoles del país gràcies al repartiment
de 4.000 exemplars. Dels 2.000 restants, la meitat
s’enviarà a països africans en el marc de la campanya
Books for Africa.
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7.800
exemplars editats en digital

Guia alimentació saludable
número 3

És la tercera guia d’una col·lecció dedicada a la
nutrició, els hàbits alimentaris i l’activitat física, que
en aquest cas s’adreça als infants i els adolescents, i
als pares i les mares. La guia, amb missatges positius i
senzills, convida a seguir les recomanacions de manera
engrescadora i compartint bons moments en família.
També mostra com detectar i corregir els mals hàbits.
L’edició s’emmarca dins les accions de l’Estratègia
nacional per la nutrició, l’esport i la salut (ENNES),
impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit
Andorrà des de l’any 2007.

POLÍTICA RSC

Compromís de progrés i desenvolupament social.
Treballem pel desenvolupament econòmic, social i cultural del país i reinvertim els nostres
esforços en programes d’ajut a col·lectius especialment sensibles.
LÍNIES D’ACTUACIÓ

Educació

Societat

Cultura

OBJECTIUS 2012

Assolit

En procés

Donar suport al teixit empresarial a través de la formació: jornades, conferències, seminaris…
Continuar col·laborant amb iniciatives que contribueixen a la dinamització econòmica i social
del país.
Encaminar les activitats de la Fundació Crèdit Andorrà al vessant formatiu educatiu.

OBJECTIUS 2013
Mantenir el compromís de participar en la construcció del futur del país.
Cuidar el nostre actiu més important, les persones.
Promoure, incentivar i donar a suport a les iniciatives de desenvolupament econòmic.
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La gestio mediambiental

4%

12%

de reducció del
consum energètic global

de reducció de residus
de paper d’oficina

Reforcem la implicació de tot l’equip
humà en bones pràctiques ambientals

Consolidació de la millora contínua
Al Grup Crèdit Andorrà creiem necessari harmonitzar i compatibilitzar el desenvolupament econòmic
lligat a la nostra activitat financera amb l’impacte i la protecció del medi ambient. Treballem any rere
any per millorar l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions i reduir l’impacte ambiental del
servei prestat. Per això, la major part de les bones pràctiques ambientals es troben totalment integrades
en la gestió diària del Banc.
El compromís de Crèdit Andorrà amb el medi ambient es plasma en el Sistema de Gestió Mediambiental
(SGMA) implantat des de l’any 2004 i certificat d’acord amb la norma ISO 14001, amb abast a totes les
oficines i centres corporatius del Banc.

Principals aspectes ambientals identificats en el marc de l’SGMA de Crèdit Andorrà

Emissions de
gasos d’efecte
d’hivernacle
(CO2)

Consum de
recursos
naturals (aigua,
electricitat i
gasoil)

Generació de
residus (paper,
tòners,
cartró,
plàstics, etc.)

Consum de
materials
(paper, tòners,
etc.)

Generació
d’aigües residuals
(aigües sanitàries)
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L’equip de Medi Ambient, integrat per representants de diferents àrees del Banc, és l’òrgan encarregat
de vetllar per la correcta implantació de l’SGMA, definir els objectius de millora ambiental i liderar els
programes per tal d’assolir-los.

Organigrama de l’SGMA

Direcció del Sistema de Gestió
Mediambiental (DSGMA)

Responsable del Sistema de Gestió
Mediambiental (RSGMA)

Àrea de
Comunicació

Àrea de
Col·laboracions i
Patrocinis

Àrea de Formació
i Departament de
Relacions Humanes

Àrea d’Obres,
Manteniment i
Subcontractacions

Coordinació i control

Àrea de Seguretat i
Emergència

DACs / DACs de
substitució

Els DACS (responsables ambientals de cada una de les oficines) són una peça clau per garantir el
correcte funcionament del sistema. Les seves principals funcions són:
•
•
•
•

Recollir i documentar les no conformitats de l’oficina.
Recollir suggeriments i oportunitats de millora i comunicar-les a la persona responsable de l’SGMA.
Quantificar els residus generats en la seva oficina.
Sensibilitzar al nou personal de l’oficina o departament.

El 2012, amb l’objectiu final d’aconseguir una major implicació de tot l’equip humà del Banc, hem
impartit formació en línia relativa a l’SGMA i hem donat suport presencial als DACS. A més, hem
iniciat el llançament d’un seguit de comunicacions setmanals o quinzenals sobre temes d’actualitat
ambiental que es gestionen a través dels DACS. També hem creat un grup de treball per analitzar
millor les comunicacions internes i hem realitzat auditories creuades, és a dir, els DACS participen en
l’auditoria interna d’altres oficines fet que els permet identificar millores que cal implantar tant en
l’oficina auditada com en la pròpia. I, a través de la formació dels DACS, hem continuat informant els
nostres empleats sobre els consums del seu propi lloc de treball.
En el marc de l’SGMA, totes les iniciatives ambientals estan alineades amb el compromís pel país, la
millora continua i la prevenció de la contaminació. En aquesta línia, destaca:
•

•

•
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Participació com a observadors en grup de treball per definir la guia Comptabilitat de gasos
d’efecte hivernacle del sector financer, promogut per la UNEPFI (Programa Medi Ambiental de les
Nacions Unides per les finances) del qual som col·laboradors des del 2004.
Elaboració d’un estudi per conèixer el retorn de la inversió del SGMA fruit de la implantació de
mesures d’eficiència energètica en els darrers tres anys. Confiem que els resultats de l’estudi serveixin
per promoure que altres organitzacions apostin per la implantació de sistemes de gestió ambiental.
Formació de la persona responsable de l’SGMA en finances sostenibles, riscos ambientals i
màrqueting sostenible.

Eficiència en l’ús de recursos
D’acord amb el procés global de monitorització de les instal·lacions, durant el 2012 hem instal·lat nous
comptadors als centres de treball per tal de millorar la gestió dels consums energètics, que esperem que
en els propers anys es tradueixi en una reducció dels consums.

Energia
El consum elèctric del 2012 a les oficines bancàries i edificis corporatius,
en valors absoluts i en valors relatius per empleat, ha disminuït un 2,46%
i un 4,28% respectivament. Aquest fet és degut a les accions implantades
per a l’estalvi i l’eficiència energètica i en el sistema de monitorització dels
consums instal·lat a l’edifici de Crèdit Centre. Si s’analitzen les dades de
consum elèctric per m2 d’oficina es constata que hi ha hagut un increment del
7,84% respecte el 2011, degut a la disminució de la superfície total d’oficines.

Oficines i edificis de Ròdol, ICA i Seu Social

2010

2011

2012

Tendència
2011-2012

6.354

5.994

5.847

-2,46%

Consum d’energia elèctrica per m2 d’oficina
(kWh/m2)

294,92

293,04

316,00

+7,84%

Consum d’energia elèctrica per empleat
(kWh/empleat)

13.519

12.620

12.080

-4,28%

Consum d’energia elèctrica (MWh)

Nota: Dades d’octubre a setembre.

El consum de gasoil ha disminuït un 9% pel tancament de l’oficina de
Sant Julià de Lòria i pels canvis del sistema de climatització de l’oficina
d’Ordino, que ha passat de gasoil a elèctric, i de l’oficina de Sant Julià de
Lòria II, que abans funcionava amb gasoil i s’hi ha instal·lat una bomba
de calor que incorpora el sistema VRV.
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Consum de gasoil (litres)
Consum de gasoil (litres/m2)

2010

2011

2012

Tendència
2011-2012

179.710

174.052

157.933

-9,26%

10,39

10,85

10,28

-5,30%

Nota: Dades d’octubre a setembre.

Accions de millora per a l’estalvi i l’eficiència energètica
1.

Canvi de totes les làmpades al·lògenes dicroiques
per làmpades tipus LED a la Seu social.

3.

Canvi de la caldera de l’oficina de La Massana per
una amb un major rendiment i menor consum de
gasoil.

2.

Aplicació de criteris d’eficiència energètica a les
noves oficines automàtiques i a les remodelacions
de les existents, per exemple l’oficina d’Encamp:
•
•
•
•

Sistema d’il·luminació amb detectors de presència
Instal·lació de làmpades de baix consum de classe A
Instal·lació de làmpades tipus LED en els rètols
exteriors
Climatització amb bomba de calor que incorporen
el sistema VRV que permet ajustar al màxim la
producció de calor i fred a les necessitats de l’oficina

4.

Implantació de millores en eficiència energètica
a l’edifici de Plaça Rebés fruit de l’auditoria
energètica realitzada:
•

•
•

Substitució dels vidres per uns de transmitància
més baixa que permeten menors pèrdues tèrmiques,
millora que comportarà reduir el consum actual de
86 kWh/m2 a 46 kWh/m2.
Canvi de la caldera per una de baixa temperatura que
ha permès un estalvi energètic important.
Canvi del sistema d’alimentació ininterrompuda
(SAI) per un més eficient energèticament.

Nota sobre les dades d’energia: Part de les dades que es presenten a continuació s’han reformulat respecte a les publicades en
anys anteriors amb l’objectiu que siguin més precises i adaptades a la realitat del Banc. Aquesta reformulació implica una variació
en el càlcul dels m2 de superfície construïda, els quals només inclouen la superfície de les oficines i els edificis de Ròdol, ICA i Seu
Social i exclouen les oficines automàtiques i caixers automàtics, que abans també estaven inclosos. Aquest concepte també s’ha
aplicat en la comptabilització del consum d’energia elèctrica. L’any 2012 el consum d’energia elèctrica a les oficines bancàries i
edificis corporatius representa el 99,7% del total. En el cas del consum de gasoil igual que en anys anteriors, la superfície és la
relativa als m2 d’espais on hi ha calderes.

80

Aigua
El consum d’aigua ha disminuït un 37% respecte al 2011, una reducció
significativa que es deu al fet que el 2011 es va registrar una incidència en
el sistema de refrigeració de l’edifici Crèdit Centre que va fer augmentar
el consum per sobre dels valors normals. No obstant, aquesta disminució
també és en bona part gràcies al canvi del sistema de refrigeració de
l’oficina de Sant Julià de Lòria que funcionava amb un circuit d’aigua
perduda i s’ha canviat per una bomba de calor que incorpora el sistema
VRV, que no consumeix aigua, i al fet que, durant el cap de setmana,
s’aturen les torres de refrigeració de la Seu Social.

2010

2011

2012

Tendència
2011-2012

14.278

16.291

10.222

-37,25%

Consum d’aigua per m2 d’oficina (m3/m2)

0,66

0,80

0,55

-30,63%

Consum d’aigua per empleat (l/empleat)

30,38

34,30

21,12

-38,42%

Consum d’aigua (m3)

Nota: Dades d’octubre a setembre.

Materials
En aquest àmbit es trenca la tendència generalitzada a la reducció del consum i destaca un notable
increment de l’ús intern del paper, fruit de la substitució dels preimpresos de format DIN A5 pels de
DIN A4, predeterminats pel sistema.
Amb l’objectiu de corregir aquesta desviació, el 2013 es treballarà per incrementar l’eficiència energètica
a l’hora d’imprimir, tant en oficines com per a serveis interns.
Quant al paper consumit en l’àmbit de la relació amb els clients, destaca
una reducció notable, gràcies a l’ús creixent del servei en línia e-Crèdit
entre els clients i per haver agrupat els enviaments d’informació bancària.
Igualment, la campanya per fomentar l’ús dels canals complementaris,
Crèdit Andorrà et dóna +! ha contribuït a l’estalvi, que ha estat de 28,74
tones menys (un -6,86% respecte del 2011). Val a dir que els empleats
de Crèdit Andorrà només operen mitjançant els canals complementaris,
com a promotors d’aquesta pràctica entre els clients.
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D’altra banda, la progressiva reducció del consum de tòners els dos darrers anys és deguda, en part, a la
substitució de les impressores introduïda des del 2010, amb la nova plataforma informàtica. Les noves
màquines ofereixen prestacions de més qualitat i més rendiment amb menor despesa de consumibles.

2010

2011

2012

Tendència
2011-2012

28.755
61,18

20.954
44,11

30.496
63,01

+45,54%
+42,83%

Paper d’ús intern

Tones
Kg/empleat

Paper per a clients

Tones*
Kg/client

39,93
0,39

30,86
0,44

28,74
0,36

-6,86%
-18,24%

Tòners

Unitats
Unitats/empleat

1.184
2,52

1.005
2,12

757
1,56

-24,68%
-26,08%

Nota: Dades d’octubre a setembre.
* La dada de l’any 2011 s’ha reformulat respecte la publicada l’any anterior per ajustar-la a les magnituds adequades.

Alineats en la lluita contra el canvi climàtic

Les emissions de CO2 han augmentat a causa d’una reducció de les
energies renovables en el mix elèctric tant d’Espanya com de França.

2010

2011

2012

Tendència
2011-2012

Tones de CO2 (electricitat)

762,48

827,23

917,93

+11%

Tones de CO2 (gasoil)

495,10

479,51

435,11

-9%

1.257,58

1.306,74

1.353,04

+4%

Tones de CO2/100 m2 d’oficina

5,84

6,39

7,31

+14%

Tones de CO2/empleat

2,68

2,75

2,80

+2%

Tones totals de CO2

Nota: Dades d’octubre a setembre.
Fonts: Elaboració pròpia: Origen de l’electricitat d’Andorra - FEDA (15% hidroelèctrica i 85% d’Espanya i França a parts iguals).
Dades d’emissions de França - EDF. Dades d’emissions d’Espanya - CNE, Sistema de garantia d’origen i etiquetatge de l’electricitat.
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A final de març del 2012 vam iniciar la comptabilització dels desplaçaments dels empleats del Banc.
Les dades que es presenten a continuació corresponen al període comprès entre el 28 de març i el 30
de setembre.

Tones de CO2 derivades dels desplaçaments

2012
Avió

14,01

Tren d’alta velocitat (AVE)

0,87

Total

14,88

Fonts: Avió (DEFRA. 2012 Guidelines to Defra/ DECC’S GHG Conversion Factors for Company Reporting. Versió 1.0. actualitzada el
28/05/2012) i tren d’alta velocitat (Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle. Versió març de 2012).

Optimització en la gestió de residus
Durant el 2012 hem generat menys residus de paper d’oficina, cartró,
diaris i plàstics. La implantació de criteris de compra verda ha contribuït
a reduir significativament aquestes fraccions, i en el cas del paper, s’ha
substituït la compra de diaris impresos per la versió digital. Pel que
fa al residu de paper d’oficina, el percentatge de reducció és menor,
especialment tenint en compte que l’any passat es va situar per sobre pel
buidatge d’arxius. Tot i que el consum de paper ha augmentat, una part
s’arxiva o es dóna al client i per tant no es converteix en residu.
L’augment dels residus de tòners ha estat possible per la instal·lació de nous contenidors per a la
recollida, on a més s’hi dipositen residus de tintes, ceres, cintes i dipòsits de tinta, que abans no es
recollien de manera selectiva.
En el cas dels residus procedents de fluorescents, han disminuït més del 50% en termes absoluts i
relatius del 2011, quan hi va haver un increment molt fort fruit de la reconversió de quatre oficines
convencionals a automàtiques. Amb relació al 2010 s’ha registrat un lleuger increment dels residus
generats, a causa de la substitució dels fluorescents per lluminàries LED, per l’extracció de tots els
fluorescents en una oficina que ha deixat de ser operativa i per les obres de remodelació en d’altres.
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2010

2011

2012

Tendència
2011-2012

Mètode de
tractament

Paper d’oficina

Kg
Kg/empleat

25.072
53,34

27.527
57,95

24.259
50,12

-11,87%
-13,51%

Reciclatge
Gestor especialitzat

Cartró

Kg
Kg/empleat

130
0,28

173
0,36

124
0,26

-28,32%
-29,66%

Reciclatge
Gestor especialitzat

Diaris

Kg
Kg/empleat

4.314
9,18

4.881
10,28

4.191
8,66

-14,14%
-15,73%

Reciclatge
Gestor especialitzat

Plàstics

Kg
Kg/empleat

93
0,20

86
0,18

77
0,16

-10,47%
-12,13%

Reciclatge
Gestor especialitzat

Fluorescents

Unitats
Unitats/100m2
d’oficina

960
2,71

3.087
10,93

1.272
6,87

-58,79%
-54,44%

Reciclatge
Deixalleria

Tòners

Unitats
Unitats/
empleat

273
0,58

285
0,60

393
0,81

+38,14%
+35,57%

Reciclatge o
valorització
energètica
Gestor especialitzat

Nota: Dades d’octubre a setembre.

Compra verda
Fruit de la consciència i responsabilitat amb l’entorn inherents a la nostra manera de fer, des del
Banc promovem la cultura mediambiental amb els nostres proveïdors, amb l’aplicació d’uns criteris
ambientals a l’hora de treballar a les nostres instal·lacions. Entre altres requerim als contractistes:
•
•
•

Gestionar els residus d’acord amb la normativa vigent.
Emmagatzemar correctament els productes perillosos.
Prioritzar l’ús de materials respectuosos amb el medi ambient.

Durant l’any 2012 hem elaborat i hem començat a distribuir entre els empleats una guia de bones
pràctiques en les compres. La guia explica què són les etiquetes ecològiques i quines són les principals
existents en el mercat, els principis de la compra verda i els criteris que cal tenir en compte a l’hora de
comprar material d’escriptori o d’ofimàtica, entre d’altres.
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Sensibilització ambiental de l’equip humà
i la societat
La sensibilització forma part del compromís del Grup per impulsar les bones pràctiques ambientals
entre els empleats, conscienciar i promoure un canvi d’hàbits en els clients per tal de minimitzar
l’impacte ambiental indirecte del Banc, i contribuir a la divulgació del respecte per l’entorn natural a
la societat en general.
Aquest compromís vers la preservació del medi ambient, que es posa de manifest amb l’SGMA, l’hem
donat a conèixer a les filials del Grup com un dels valors del Banc. Tota la informació ambiental la
donem a conèixer a través de comunicats al blog corporatiu WeCrèdit.
D’entre les accions de sensibilització ambiental portades a terme durant el 2012 destaquen:
•

Comunicats dirigits als empleats per tal d’incorporar bones pràctiques ambientals al dia a dia
del Banc, informar-los de l’evolució del comportament ambiental de la seva oficina així com de
temes d’actualitat en aquest àmbit.

•

Campanyes específiques dirigides a clients per promoure l’ús dels canals virtuals i l’eliminació
de la correspondència postal.

Saló Pirineu Sostenible

Amb la voluntat de participar en la creació d’espais de diàleg, de formació, de comunicació i d’informació,
des d’on establir els ponts i els enllaços necessaris per avançar cap al desenvolupament integral i sostenible
de l’entorn que volem, des de Crèdit Andorrà hem patrocinat la tercera edició del Saló Pirineu Sostenible.
L’objectiu de l’edició 2012 ha estat donar a conèixer alternatives a la utilització de combustibles
convencionals a partir de l’aprofitament de fonts d’energia renovable, per a una disminució d’emissions
contaminants i per tant una millora en la qualitat de vida per al conjunt d’éssers vius del planeta.

550

20

300

assistents

empreses

inscrits a les formacions temàtiques:

en tres dies

participants

hoteleria i legislació mediambiental

Conferència
inaugural del Saló
Pirineu Sostenible
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POLÍTICA RSC

En la cura pel medi ambient, apliquem un sistema de gestió ambiental de millora contínua
per corregir els impactes mediambientals que generem i poder estalviar recursos i reduir els
residus segons la norma ISO 14001:2004.
LÍNIES D’ACTUACIÓ

Consolidació

Sensibilització

Alineació en la

Optimització

de la millora

ambiental de

lluita contra el

en la gestió de

contínua

l’equip humà i la

canvi climàtic

residus

societat

Compra verda

Eficiència en l’ús
de recursos
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OBJECTIUS 2012

Assolit

En procés

Incorporar criteris ambientals en les compres (aigua, cafè, diaris, etc.) i reduir-ne els residus.
Fer una auditoria energètica a l’edifici de plaça Rebés per millorar-ne l’eficiència energètica.
Elaborar i distribuir als empleats una guia de bones pràctiques ambientals.
Obtenir la certificació conforme a la norma UNE 171330-2:2009 de qualitat ambiental en
interiors a l’edifici Ròdol.
Introduir criteris d’eficiència en les campanyes de comunicació.
Incorporar criteris de sostenibilitat en els productes d’inversió.
Disminuir el consum de paper en la correspondència bancària.
Continuar donant suport a iniciatives i col·laboracions mediambientals per sensibilitzar la
societat.
Sensibilitzar tot l’equip humà envers el medi ambient a través dels canals corporatius del
Grup.

OBJECTIUS 2013
Implantar un sistema de monitorització de les impressions per tal de reduir el consum de paper.
Fer un estudi dels nous productes del Banc per tal de calcular el seu cicle de vida i la seva petjada de
carboni.
Fer una auditoria energètica dels rètols amb LED.
Instal·lar làmpades tipus LED en oficines, rètols i espais interiors de Crèdit Andorrà.
Disminuir el consum de sobres de paper d’ús intern.
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TAULA DE CONTINGUTS DEL GRI
I SUPLEMENT DEL SECTOR DE
SERVEIS FINANCERS
Continguts del GRI G3.1
Estratègia i anàlisi

Paginació

1.1

Declaració del màxim responsable de la presa de
decisions de l’organització sobre la rellevància
de la sostenibilitat per a l’organització i la seva
estratègia.

6-7

1.2

Descripció dels principals impactes, riscos i
oportunitats.

6-7, 11-12, 19, 25, 48, 77

Perfil de l’organització

Paginació

2.1

Nom de l’organització.

11

2.2

Principals marques, productes i/o serveis.

14-15, 28-31
El Grup 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 del Grup Crèdit
Andorrà.

2.3

Estructura operativa de l’organització, incloses
les principals divisions, entitats operatives, filials i
negocis conjunts (joint ventures).

11-15

2.4

Localització de la seu principal de l’organització.

La seu social del Grup Crèdit Andorrà està situada
a l’avinguda Meritxell núm. 80, AD500 Andorra la
Vella, del Principat d’Andorra.

2.5

Nombre de països en els quals opera l’organització
i nom dels països en què desenvolupa activitats
significatives o en els quals siguin específicament
rellevants respecte als aspectes de sostenibilitat
tractats en la memòria.

14-16

2.6

Naturalesa de la propietat i 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 el Grup Crèdit Andorrà.
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Cobertura

Cobertura

2.7

Mercats servits (incloses zones geogràfiques, els
sectors que abasta i els tipus de clients/beneficiaris).

14-15
El Grup 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.

2.8

Dimensions de l’organització informant, fins i tot,
de: nombre d’empleats, nombre d’operacions,
vendes netes, capitalització total, desglossada
en termes de deute i patrimoni net, quantitat de
productes o serveis prestats.

22, 28-31, 49
Informe anual (6-7, 10-11)

2.9

Canvis significatius durant el període cobert per
la memòria en la mida, estructura i propietat
de l’organització, incloent: la localització de
les activitats o canvis produïts en les mateixes,
obertures, tancaments i ampliació d’instal·lacions;
canvis en l’estructura del capital social i d’altres
tipus de capital, manteniment i operacions de
modificació del capital.

11-12
Informe anual (6-7, 17-20)

2.10

Premis i distincions rebudes durant el període
informatiu.

16-17

Tots els productes i serveis es poden consultar a la
pàgina web del Grup Crèdit Andorrà.

Paràmetres de la memòria

Paginació

3.1

Període cobert per la informació de la memòria
(per exemple, exercici fiscal, any natural).

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012,
excepte les dades quantitatives de l’apartat de
medi ambient, que van del 30 de setembre de
2011 al 30 de setembre de 2012.

3.2

Data de la memòria anterior més recent (si
existeix).

Any 2011

3.3

Cicle de presentació de memòries (anual, biennal,
etc.).

Anual

3.4

Punt de contacte per a qüestions relatives a la
memòria o al seu contingut.

Gabinet de Comunicació Corporativa
Av. Meritxell, 80
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. 376 88 80 26
comunicaciocorporativa@creditandorra.ad

3.5

Procés de definició del contingut de la memòria,
incloent: determinació de la materialitat, prioritat
dels aspectes inclosos en la memòria, identificació
dels grups d’interès que es preveu que facin servir
la memòria.

9
Els continguts de la memòria s’han definit tenint
en compte els interessos dels principals grups
d’interès del Grup Crèdit Andorrà, que són els
següents: empleats, clients, proveïdors, mitjans
de comunicació i comunitat. Els processos per a la
determinació de la materialitat i el coneixement
de les inquietuds i interessos dels grups d’interès,
així com els resultats, estan explicats en l’apartat
“Participació dels grups d’interès” d’aquest
informe.

3.6

Cobertura de la memòria (p. ex. països, divisions,
filials, instal·lacions arrendades, negocis conjunts,
proveïdors).

La informació presentada en l’informe correspon
al Grup Crèdit Andorrà, excepte les dades de
l’apartat de clients i de medi ambient, que
es refereixen únicament a les societats del
Grup Crèdit Andorrà ubicades al Principat
d’Andorra. L’objectiu per als propers anys és
ampliar progressivament l’abast de l’informe per
incloure totes les filials en el conjunt de dades
presentades.

Cobertura
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3.7

Indicar l’existència de limitacions de l’abast o
cobertura de la memòria.

Especificat quan és necessari al llarg de l’informe.

3.8

La base per incloure informació en el cas de
negocis conjunts o aliança d’empreses (joint
venture), filials, instal·lacions arrendades, activitats
subcontractades i altres entitats que poden afectar
significativament la comparança entre períodes i/o
entre organitzacions.

En l’informe s’inclouen en exclusiva les dades
relatives al Grup Crèdit Andorrà i hi queden
especificades les activitats de negoci que poden
afectar la comparabilitat respecte a períodes
anteriors.

3.9

Tècniques de medició de dades i bases per realitzar
càlculs, incloses les hipòtesis i tècniques subjacents
a les estimacions aplicades en la recopilació
d’indicadors i resta d’informació de la memòria.

S’han utilitzat el document marc i el suplement
següents: Guia per a l’elaboració de memòries
de sostenibilitat versió 3.1 i Suplement del
sector de serveis financers del Global Reporting
Initiative. Quan és necessari, les tècniques de
mesurament de dades i les bases per realitzar
càlculs s’especifiquen en els indicadors al llarg de
l’informe.

3.10

Descripció de l’efecte que pugui tenir la
reformulació d’informació pertanyent a memòries
anteriors, juntament amb les raons que l’han
motivada (per exemple, fusions i adquisicions, canvi
en els períodes informatius, naturalesa del negoci o
mètodes de valoració).

En cas que s’hagi reformulat alguna dada,
s’especifica amb una nota i s’explica la causa
d’aquesta reformulació.

3.11

Canvis significatius relatius a períodes anteriors
en l’abast, la cobertura o els mètodes de valoració
aplicats en la memòria.

No hi ha hagut canvis significatius respecte al
període anterior.

3.12

Taula que indica la localització dels continguts
bàsics en la memòria.

98-101

3.13

Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud
de verificació externa de la memòria. Si no
s’inclou en l’informe de verificació de la memòria
de sostenibilitat, s’ha d’explicar l’abast i la base
de qualsevol altra verificació externa existent.
També s’ha d’aclarir la relació entre l’organització
informant i el proveïdor o proveïdors de la
verificació.

L’informe no ha estat verificat externament.

Govern, compromisos i
participació dels grups d’interès
4.1

L’estructura de govern de l’organització, incloent
els comitès del màxim òrgan de govern responsable
de tasques com la definició de l’estratègia o la
supervisió de l’organització.

Paginació
21-22
L’estructura de govern del Grup Crèdit Andorrà
està formada per dos òrgans de govern: el
Consell d’Administració i el Comitè Executiu.
El Consell d’Administració és el màxim òrgan
de govern del Grup Crèdit Andorrà, en el qual
hi ha representats els accionistes majoritaris de
l’entitat. Aquest òrgan s’encarrega de dirigir,
administrar i representar el Grup.
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.
El Consell Assessor aporta valor davant del procés
d’expansió internacional i assumeix les funcions
d’assessorament.
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No aplica

Cobertura

4.2

Cal indicar si el president del màxim òrgan de
govern ocupa també un càrrec executiu (i, si és així,
la seva funció dintre de la direcció de l’organització
i les raons que la justifiquen).

El president del màxim òrgan de govern no ocupa
cap càrrec executiu.

4.3

En aquelles organitzacions que tinguin estructura
directiva unitària, s’indicarà el nombre i el gènere
dels membres del màxim òrgan de govern que
siguin independents o no executius.

El Grup Crèdit Andorrà no té una estructura
directiva unitària, atès que hi ha una separació
entre la estructura directiva operativa (Comitè
Executiu) i l’òrgan de govern no executiu (Consell
d’Administració).

4.4

Mecanismes dels accionistes i empleats per
comunicar recomanacions o indicacions al màxim
òrgan de govern.

A l’Assemblea General d’Accionistes, el 21% de
l’accionariat que correspon al personal es troba
representat pel Conseller Delegat.

4.5

Vincle entre la retribució dels membres del
màxim òrgan de govern, alts directius i executius
(incloent els acords d’abandonament del càrrec) i
l’exercici de l’organització (incloent l’exercici social
i ambiental).

Existeix un vincle entre la retribució dels
membres del màxim òrgan de govern, alts
directius i executius i l’exercici de l’organització.

4.6

Procediments implantats per evitar conflictes
d’interès en el màxim òrgan de govern.

19
Els procediments estan regulats per llei i previstos
en el Reglament del Consell d’Administració.

4.7

Procediment de determinació de la composició,
capacitació i experiència exigible als membres del
màxim òrgan de govern i els seus comitès, incloent
qualsevol consideració de gènere i altres indicadors
de diversitat.

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.

4.8

Declaracions de missió i valors desenvolupades
internament, codis de conducta i principis
rellevants per a l’exercici econòmic, ambiental i
social, i l’estat de la seva implementació.

El Grup disposa de: Model de Cultura, Codi ètic
i de conducta del Grup Crèdit Andorrà, Manual
de prevenció i blanqueig de diner i Política de
responsabilitat social corporativa.

El president del Consell d’Administració no
desenvolupa funcions executives. Aquestes funcions
les desenvolupa el conseller delegat / director
general.
No aplica

Informació
confidencial

Informació
confidencial

Crèdit Andorrà Asset Management segueix els
principis establerts en les directives comunitàries
MiFID i forma part de l’AIMA (Alternative
Investment Management Association).
4.9

Procediments del màxim òrgan de govern per
supervisar la identificació i gestió, per part de
l’organització, de l’exercici econòmic, ambiental i
social, incloent riscos i oportunitats relacionades,
així com l’adherència o compliment dels estàndards
acordats d’àmbit internacional, codis de conducta
i principis.

9, 16-17, 78
El Conseller Delegat, amb la col·laboració del
Comitè Executiu i sota la supervisió del Consell
d’Administració, fa la funció de direcció ordinària
i permanent del Grup -assumeix l’execució de
tots els acords del Consell d’Administració i del
Comitè Executiu-, la qual comprèn la gestió
de les polítiques econòmiques, ambientals i
socials que s’adoptin al Grup Crèdit Andorrà. La
responsabilitat de l’estratègia de RSC correspon
dins el Comitè Executiu a la direcció de l’àrea
de Secretaria General Tècnica; no obstant això,
en la seva execució hi ha implicades la resta de
direccions del Grup.

4.10

Procediments per avaluar l’exercici propi del màxim
òrgan de govern, en especial respecte a l’exercici
econòmic, ambiental i social.

19
Amb relació al que s’esmenta en l’indicador 4.9,
el Consell d’Administració aprova les polítiques
econòmiques, ambientals i socials, i el Comitè
Executiu vetlla perquè s’executin i compleixin
degudament.
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4.11

Descripció de com l’organització ha adoptat un
plantejament o principi de precaució.

El Banc disposa de l’àrea de Riscs i Compliment
Normatiu. La funció de Compliment Normatiu
i Control Intern, com a responsable del
compliment de les obligacions regulatòries
internes i externes aplicables al Grup Crèdit
Andorrà, gestiona el risc d’incompliment de les
obligacions a través de polítiques i procediments
adequats. Aquest risc és el de sancions legals
o administratives i de risc reputacional com a
resultat de no complir amb totes les regulacions
aplicables.
Informe anual (22-23, 26-27, 42, 56-60).
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4.12

Principis o programes socials, ambientals i
econòmics desenvolupats externament, així
com qualsevol altra iniciativa que l’organització
subscrigui o aprovi.

17, 33-43, 65-74, 78
L’any 1998 Crèdit Andorrà va signar la declaració
del Programa de les Nacions Unides de la UNEP.

4.13

Principals associacions a què pertany (com
associacions sectorials) i/o ens nacionals i
internacionals als quals l’organització dóna suport
i estigui present en els òrgans de govern, participi
en projectes o comitès, proporcioni un finançament
important que excedeixi les obligacions dels socis,
tingui consideracions estratègiques.

18
Crèdit Andorrà és membre de l’Associació de
Bancs Andorrans des de l’any 1960. L’any 1998
Crèdit Andorrà va signar la declaració del
Programa de les Nacions Unides de la PNUMA.

4.14

Relació de grups d’interès que l’organització ha
inclòs.

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

4.15

Base per a la identificació i selecció de grups
d’interès amb què l’organització es comprometi.

Els grups d’interès identificats pel Grup Crèdit
Andorrà són els clients, que formen el centre
de les decisions del Grup; els accionistes, com
a propietaris del Grup; els empleats, que són
l’actiu més important i la clau per assegurar
l’assoliment dels reptes del Grup; la comunitat,
en la qual es vol repercutir impulsant-ne el
progrés i el desenvolupament econòmic i social;
els proveïdors, com a grup les aportacions
del qual són importants per aconseguir més
competitivitat, i els mitjans de comunicació, per
la seva capacitat informativa i d’impacte a la
societat.

4.16

Enfocaments adaptats per la inclusió dels grups
d’interès, incloses la freqüència de la seva
participació per tipus i categories de grups
d’interès.

9, 44, 60
El Grup Crèdit Andorrà basa la seva estratègia
en una orientació als grups d’interès; per això
disposa de canals de comunicació i diàleg amb
cada un d’ells, amb l’objectiu de captar les seves
inquietuds, expectatives i necessitats.

4.17

Principals preocupacions i aspectes d’interès que
hagin sorgit a través de la participació dels grups
d’interès i la forma en què l’organització hi ha
respost en l’elaboració de la memòria.

60
Mitjançant el diàleg constant amb els diversos
grups d’interès -a través dels diferents canals
de què es disposa-, el Grup Crèdit Andorrà ha
detectat les seves expectatives i necessitats.

enfocament de gestió i INDICADORS DE
desenvolupament
Impacte dels productes i serveis

Paginació

Enfocament de gestió de productes i serveis

11-12, 26-31, 78

FS1

Polítiques amb components específics socials i
ambientals aplicats a les línies de negoci.

11-12, 26-31, 78
El Grup disposa de la Política de responsabilitat
social corporativa i d’una política ambiental per a
tot el Grup Crèdit Andorrà en el marc del Sistema
de gestió mediambiental (ISO 14001).

FS2

Procediments per avaluar i protegir les línies de
negoci quant als riscos ambientals i socials.

11-12, 26-31, 78
El Grup disposa de la Política de responsabilitat
social corporativa i d’una política ambiental
per a tot el Grup Crèdit Andorrà en el marc del
sistema de gestió mediambiental (ISO 14001).
Per al seguiment d’aquest sistema de gestió
mediambiental (SGMA) existeix un grup de
treball del SGMA que, entre d’altres funcions,
és responsable de l’execució i el seguiment dels
procediments d’avaluació del risc ambiental.

FS3

Processos per controlar la implementació i el
compliment dels requeriments ambientals i socials
inclosos en acords i transaccions amb clients.

28-31
Es disposa del Sistema de gestió mediambiental
certificat segons la ISO 14001i anualment es
realitzen auditories. A més, es publica l’Informe
de responsabilitat social corporativa amb
informació dels àmbits social i ambiental.

FS4

Processos per millorar la competència de la
plantilla a l’hora d’implementar les polítiques i
procediments socials i ambientals aplicables a les
línies de negoci.

57-78
L’estratègia de responsabilitat social corporativa
i les accions que se’n deriven són comunicades
al conjunt de l’equip humà a través de diferents
canals. També s’informa el personal de la xarxa
d’oficines dels productes socialment responsables
existents, a través dels canals de comunicació
interna establerts.

FS5

Interaccions amb clients, inversors i socis quant
als riscos i oportunitats en temes socials i de medi
ambient.

Anualment se celebra l’Assembla General
d’Accionistes, on s’exposen aspectes socials i
ambientals de l’estratègia de RSC del Grup.
I, a més, anualment es publica l’Informe de
responsabilitat social corporativa. (S’ha enviat
a alguns clients l’enquesta de participació per
a l’elaboració dels continguts de l’informe i per
definir les prioritats en les línies de treball de
l’estratègia de responsabilitat social.)

FS6

Desglossament de la cartera per cada línia de
negoci, per regió específica, tamany (gran, PIME,
microempresa) i sector.

Tenint en compte la dimensió del país i que el
negoci del Banc és la banca universal, hi ha una
segmentació creuada.

Cobertura

Informació
confidencial

Vegeu indicador 2.8.
FS7

Valor monetari dels productes i serveis dissenyats
per oferir un benefici social específic per cada línea
de negoci desglossat per objectius.

29-31

Informació
confidencial

FS8

Valor monetari dels productes i serveis dissenyats
per oferir un benefici medi ambiental específic per
cada línea de negoci desglossada per objectius.

La creació de productes i serveis dissenyats per
oferir un benefici mediambiental s’orienta de
forma global.

Informació
confidencial
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FS9

Cobertura i freqüència de les auditories per avaluar
la implementació de les polítiques ambientals i
socials i els procediments d’avaluació de riscos.

L’abast del sistema de gestió mediambiental és
Crèdit Andorrà. El 2012 s’ha realitzat l’auditoria
de seguiment de la certificació del Sistema de
gestió mediambiental segons la norma UNE-ENISO 14001. Es va realitzar una auditoria interna i
una auditoria externa.
Vegeu indicador 4.11.

FS10

Percentatge i nombre de companyies en la cartera
amb les que s’ha interactuat en assumptes socials o
medi ambientals.

28-31

FS11

Percentatge d’actius subjectes a anàlisi positiu o
negatiu social o ambiental.

Tots els actius de Crèdit Andorrà segueixen les
polítiques socials i mediambientals establertes.

FS12

Polítiques de vot aplicades relatives a assumptes
socials o ambientals per entitats sobre les quals
l’organització té dret a vot o assessor en el vot.

El poder de decisió del Grup Crèdit Andorrà
en les empreses participades depèn del seu
percentatge en l’accionariat.

Dimensió econòmica

Paginació

Enfocament de gestió

19, 22, 25, 63

EC1 (P)

Valor econòmic directe generat i distribuït,
incloent-hi ingressos, costos d’explotació, retribució
a empleats, donacions i d’altres inversions a la
comunitat, beneficis no distribuïts i pagaments a
proveïdors de la capital i governs.

22, 25, 63

Conseqüències financeres i d’altres riscos i
oportunitats per a les activitats de l’organització a
causa del canvi climàtic.

29, 78-84
El canvi climàtic té implicacions financeres per al
Grup Crèdit Andorrà i li suposa una sèrie de riscos
i d’oportunitats.

EC2 (P)

Cobertura

Informe anual (10-11, 43)

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 a
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.

94

EC3 (P)

Cobertura de les obligacions de les organitzacions
generades per programes de beneficis socials.

55
(*) El valor econòmic dels beneficis socials és
informació confidencial.

EC4 (P)

Ajuts financers significatius rebuts de governs.

Com a entitat bancària no es reben ajudes de
govern.

EC5 (A)

Rang de les relacions entre el salari inicial
estàndard i el salari mínim local, segregat per
gènere, en llocs on es desenvolupin operacions
significatives.

Informació no reportada.

*

EC6 (P)

Política, pràctiques i proporció de despesa
corresponent a proveïdors locals en llocs on es
desenvolupin operacions significatives.

Es prioritza el treball amb proveïdors del
Principat d’Andorra (proveïdors locals). Els
factors que influeixen en la seva selecció són els
ambientals, la ubicació geogràfica, la qualitat i
el preu.

*

(*) No es disposa de dades sobre la proporció de
despesa corresponent a proveïdors locals.
EC7 (P)

Procediments per a la contractació local i proporció
d’alts directius procedents de la comunitat local en
llocs on es desenvolupin operacions significatives.

51
Es disposa de procediments per a la contractació
local de directius. Els màxims càrrecs provenen
del Principat d’Andorra i els directius, de la
comunitat local.

EC8 (P)

Desenvolupament i impacte de les inversions en
infraestructures i els serveis prestats principalment
per al benefici públic mitjançant compromisos
comercials, pro bo o en espècie.

32-43, 63-72

EC9 (A)

Comprensió i descripció dels impactes econòmics
indirectes significatius, incloent-hi l’abast d’aquests
impactes.

Informació no reportada.

Dimensió ambiental

Paginació

Enfocament de gestió

76-87

EN1 (P)

Materials utilitzats, per pes o volum.

81-82

EN2 (P)

Percentatge dels materials utilitzats que són
materials valoritzats.

No hi ha consum de materials valoritzats.

EN3 (P)

Consum directe d’energia desglossat per fonts
primàries.

80

EN4 (P)

Consum indirecte d’energia desglossat por fonts
primàries.

79

EN5 (A)

Estalvi d’energia a causa de la conservació i millores
en l’eficiència.

79-80

EN6 (P)

Iniciatives per proporcionar productes i serveis
eficients en el consum d’energia o basats en
energies renovables, i les reduccions en el consum
d’energia com a resultat d’aquestes iniciatives.

79-80

EN7 (P)

Iniciatives per reduir el consum indirecte d’energia
i les reduccions aconseguides amb aquestes
iniciatives.

79-80

EN8 (P)

Captació total d’aigua per fonts.

81

EN9 (A)

Fonts d’aigua que han estat afectades de forma
significativa per la captació d’aigua.

Per les activitats del Grup Crèdit Andorrà, no es
veuen afectades fonts d’aigua o ecosistemes que
hi estiguin relacionats de manera significativa.

EN10 (A)

Percentatge i volum total d’aigua reciclada i
reutilitzada.

No es recicla ni reutilitza l’aigua.

Cobertura
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EN11 (P)

Descripció de terrenys adjacents o ubicats
dintre d’espais naturals protegits o d’àrees
d’alta biodiversitat no protegides. Cal indicar
la localització i les proporcions de terrenys −en
propietat, arrendats o que són gestionats− d’alt
valor en biodiversitat en zones alienes a àrees
protegides.

El Grup Crèdit Andorrà no té instal·lacions en
espais protegits o en àrees d’alta biodiversitat ni
adjacents a les mateixes.

No aplica

EN12 (P)

Descripció dels impactes més significatius en la
biodiversitat en espais naturals protegits o en àrees
d’alta biodiversitat no protegides, derivats de les
activitats, productes i serveis en àrees protegides
i en àrees d’alt valor en biodiversitat en zones
alienes a les àrees protegides.

Per raó de la seva activitat, el Grup Crèdit
Andorrà no causa impactes en àrees protegides
i/o sensibles; el Grup desenvolupa la seva activitat
en entorns urbans, de manera que la incidència
en la biodiversitat no és rellevant.

No aplica

EN13 (A)

Hàbitats protegits o restaurats.

Pel tipus d’activitat del Grup Crèdit Andorrà, no
existeix com a tal una estratègia específica per
a la prevenció, gestió i restauració de danys en
hàbitats naturals, sinó que aquesta s’integra en
la política de RSC i ambiental de l’entitat, la qual,
mitjançant diferents iniciatives ja esmentades,
minimitza l’impacte ambiental.

No aplica

EN14 (A)

Estratègies i accions implantades i planificades per
a la gestió d’impactes sobre la biodiversitat.

Pel tipus d’activitat del Grup Crèdit Andorrà,
no existeix una estratègia específica com a tal
per a la gestió d’impactes sobre la biodiversitat,
sinó que aquesta s’integra en la política de RSC
i ambiental de l’entitat, la qual, mitjançant
diferents iniciatives ja esmentades, minimitza
l’impacte ambiental.

No aplica

EN15 (A)

Nombre d’espècies, desglossades en funció del seu
perill d’extinció, incloses en la Llista Vermella de la
UICN i en llistats nacionals, els hàbitats de les quals
es trobin en àrees afectades per les operacions,
segons el grau d’amenaça de l’espècie.

Les operacions del Grup Crèdit Andorrà no
afecten cap hàbitat amb espècies incloses en la
Llista vermella de la UICN.

No aplica

EN16 (P)

Emissions totals, directes i indirectes, de gasos
d’efecte d’hivernacle, en pes.

82
(*) El càlcul de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle no inclou els serveis de missatgeria. Es
preveu incloure les dades referents als viatges de
negoci en properes memòries.

EN17 (P)

D’altres emissions indirectes de gasos d’efecte
d’hivernacle, en pes.

Per la seva pròpia activitat, el Grup Crèdit
Andorrà no genera emissions significatives de
gasos d’efecte hivernacle diferents a les de CO2 ja
reportades.

EN18 (A)

Iniciatives per reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i les reduccions aconseguides.

79-80

EN19 (P)

Emissions de substàncies destructores de la capa
d’ozó, en pes.

No es produeixen emissions significatives d’altres
substàncies destructores de la capa d’ozó.

No aplica

EN20 (P)

NOx, SOx i d’altres emissions significatives en l’aire
per tipus i pes.

El Grup Crèdit Andorrà no produeix emissions
atmosfèriques significatives derivades del consum
de combustibles fòssils.

No aplica

*

No aplica

Les emissions atmosfèriques directes de NOx i
SOx són les derivades de les calderes. D’acord
amb la norma de gestió mediambiental ISO
14001, aquestes emissions atmosfèriques no són
significatives.

96

EN21 (P)

Abocaments totals d’aigües residuals, segons
naturalesa i destinació.

Al Grup Crèdit Andorrà no es considera rellevant
aquesta informació, ja que el seu abocament
d’aigua és assimilable al domèstic, que no es
considera contaminant.

EN22 (P)

Pes total de residus gestionats, segons tipus i
mètode de tractament.

83-84

No aplica

EN23 (P)

Nombre total i volum dels vessaments accidentals
més significatius.

No s’ha produït cap vessament accidental
significatiu.

No aplica

EN24 (A)

Pes dels residus transportats, importats, exportats
o tractats que es considerin perillosos segons la
classificació del Conveni de Basilea, annexos I,
II, III i VIII i percentatge de residus transportats
internacionalment.

Per raó de la seva activitat, el Grup Crèdit
Andorrà no importa, exporta, transporta, tracta
ni genera residus considerats perillosos.

No aplica

EN25 (A)

Identificació, proporció, estat de protecció i valor
de biodiversitat dels recursos hídrics i hàbitats
relacionats, afectats significativament per
vessaments d’aigua de l’organització informant.

Per raó de la seva activitat, els abocaments
d’aigua i vessaments del Grup Crèdit Andorrà
no afecten de manera significativa els recursos
hídrics i ecosistemes que hi estan relacionats.

No aplica

EN26 (P)

Iniciatives per mitigar els impactes ambientals dels
productes i serveis, i grau de reducció d’aquest
impacte.

78-85

EN27 (P)

Percentatge de productes venuts, i els seus
materials d’embalatge, que són recuperats al final
de la seva vida útil, per categories de productes.

El Grup Crèdit Andorrà no comercialitza
productes susceptibles de ser recuperats.

EN28 (P)

Cost de les multes significatives i nombre de
sancions no monetàries per incompliment de la
normativa ambiental.

No hi ha hagut multes o sancions judicials
relacionades amb el compliment de la normativa
ambiental.

EN29 (A)

Impactes ambientals significatius del transport
de productes i d’altres béns materials utilitzats
per a les activitats de l’organització, així com del
transport de personal.

S’han habilitat sales de videoconferència per a les
reunions entre professionals de diferents països,
fet que ha permès una reducció dels viatges dels
nostres empleats, i alhora, una reducció de les
emissions de CO2.

EN30 (A)

Desglossament per tipus del total de despeses i
inversions ambientals.

56.492 euros destinats a inversions i despeses
ambientals. Inclou: col·laboracions, obres i
manteniment, auditories i marxandatge.

Dimensió social:
pràctiques laborals i ètica del treball

Paginació

Enfocament de gestió

47-61
A les oficines es disposa de sistemes de seguretat
i plans d’emergència i es forma els empleats en
aquest aspecte. S’imparteix formació (comercial i
tècnica) per al tracte amb els clients.

LA1 (P)

Desglossament del col·lectiu de treballadors per
tipus de feina, per contracte i per regió, segregat
per gènere.

49-53

LA2 (P)

Nombre total de nous empleats i rotació mitjana
d’empleats, desglossats per grup d’edat, sexe i
regió.

49-54

LA3 (A)

Beneficis socials per als empleats amb jornada
completa que no s’ofereixen als empleats
temporals o de mitja jornada, segons llocs on
desenvolupin operacions significatives.

55

LA15 (P)

Taxa de tornada a la feina i taxes de retenció
després de permisos de paternitat / maternitat,
segons gènere

A Crèdit Andorrà, el 2012 una dona s’ha acollit
a un permís maternal i ha tornat a ocupar el
mateix lloc de treball després del permís.

LA4 (P)

Percentatge d’empleats coberts per un conveni
col·lectiu.

El conveni col·lectiu és una possibilitat que han
d’impulsar els mateixos treballadors. En aquest
moment no existeix cap conveni col·lectiu que
afecti els treballadors de Crèdit Andorrà.

No aplica

Cobertura
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LA5 (P)

Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis
organitzatius, incloent-hi si aquestes notificacions
són especificades en els convenis col·lectius.

El conveni col·lectiu és una possibilitat que han
d’impulsar els mateixos treballadors. En aquest
moment no existeix cap conveni col·lectiu que
afecti els treballadors de Crèdit Andorrà.

LA6 (A)

Percentatge del total de treballadors que estan
representats en comitès de salut i seguretat i
conjunts de direcció-empleats, establerts per ajudar
a controlar i assessorar sobre programes de salut i
seguretat en la feina.

Els comitès de salut i seguretat els han de
promoure els mateixos empleats dins de cada
sector, empresa… En aquests moments no afecta
els treballadors de Crèdit Andorrà.

LA7 (P)

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

59
No hi hagut cap víctima mortal relacionada
amb la feina. No hi ha hagut cap cas de malaltia
professional (en tant que malaltia reconeguda
com a tal per a la Caixa Andorrana de Seguretat
Social).

LA8 (P)

Programes d’educació, formació, assessorament,
prevenció i control de riscos que s’apliquin als
treballadors, a les seves famílies o als membres de
la comunitat en relació amb malalties greus.

56-57

LA9 (A)

Assumptes de salut i seguretat coberts en acords
formals amb sindicats.

No obstant això, els empleats de Crèdit Andorrà
no han constitït cap sindicat.

LA10 (P)

Mitjana d’hores de formació a l’any per empleat,
desglossat per categoria laboral i gènere.

56

LA11 (A)

Programes de gestió d’habilitats i de formació
contínua que fomentin l’ocupabilitat dels
treballadors i que els donin suport en la gestió del
final de les seves carreres professionals.

56-57
El 100% dels empleats està cobert pels programes
de gestió d’habilitats i de formació contínua
que fomenten la seva ocupació i que els donin
suport en la gestió del final de les seves carreres
professionals.

LA12 (A)

Percentatge d’empleats que rep avaluacions
regulars de l’acompliment i del desenvolupament
professional, segregat per gènere.

58
Anualment es realitza al 100% dels empleats
una entrevista de gestió de l’acompliment i de
desenvolupament professional.

LA13 (P)

Composició dels òrgans de govern corporatiu i
plantilla, segregat per categoria laboral, gènere,
grup d’edat, pertinença a minories i d’altres
indicadors de diversitat.

20-21, 52

LA14 (P)

Relació entre el salari base dels homes respecte al
de les dones segregat per categoria professional,
segons llocs on es desenvolupin operacions
significatives.

52

Dimensió social: drets humans

Paginació

Enfocament de gestió

9, 19

HR1 (P)

El Grup Crèdit Andorrà aplica a les seves
inversions el Codi ètic i de conducta i les normes
que garanteixen la màxima protecció dels drets
humans i que exigeixen un comportament ètic en
totes les seves relacions, i assumeix com a mínims
el màxim compliment de la legislació nacional i
internacional aplicable en el desenvolupament
de les seves activitats.

Percentatge i nombre total d’acords d’inversió i
contractes significatius que inclouen clàusules que
incorporen assumptes de drets humans o que hagin
estat objecte d’anàlisi en matèria de drets humans.

No aplica

Cobertura

HR2 (P)

Percentatge dels principals proveïdors, contractistes
i altres socis comercials que han estat objecte
d’anàlisi en matèria de drets humans, i mesures
adoptades com a conseqüència d’aquest fet.

S’analitzen els principals distribuïdors i
contractistes, tot i que no està formalment
establert.

HR3 (A)

Total d’hores de formació dels empleats sobre
polítiques i procediments relacionats amb aquells
aspectes dels drets humans que són rellevants per a les
seves activitats, incloent-hi el percentatge d’empleats
formats.

Els empleats no han rebut formació específica en
matèria de drets humans.

HR4 (P)

Nombre total d’incidents de discriminació i mesures
correctores adoptades.

No s’ha produït cap incident de discriminació.

HR5 (P)

Activitats i principals proveïdors identificats en els
quals el dret a la llibertat d’associació i d’acollirse a convenis col·lectius pot ser violat o córrer
importants riscos, i mesures adoptades per donar
suport a aquests drets.

No hi ha cap activitat identificada de situació de
risc en aquest sentit.

HR6 (P)

Activitats i principals proveïdors identificats
que comporten un risc potencial d’incidents
d’explotació infantil,i mesures adoptades per
contribuir efectivament a l’abolició de l’explotació
infantil.

No s’han identificat activitats de risc.

HR7 (P)

Activitats i principals proveïdors identificats com de
risc significatiu de ser origen d’episodis de treball
forçat o no consentit, i les mesures adoptades per
contribuir a eliminar totes les formes de treball
forçat o no consentit.

No s’han identificat operacions de risc.

HR8 (A)

Percentatge del personal de seguretat que ha
estat format en les polítiques o procediments
de l’organització en aspectes de drets humans
rellevants per a les activitats.

El Grup Crèdit Andorrà disposa d’un
departament de seguretat i de vigilants de
seguretat contractats a través d’empreses
externes autoritzades pel Govern d’Andorra que
garanteixen l’adequada formació dels empleats
pel lloc de treball. Les empreses externes vetllen
per preparar el seu personal en els diferents
àmbits que afecten al seu lloc de treball (el
personal rep formació en tir, coneixements
bàsics de sistemes contra incendi (EPI, ESI), entre
d’altres).

HR9 (A)

Nombre total d’incidents relacionats amb violacions
dels drets dels indígenes i mesures adoptades.

No s’ha produït cap incident relacionat amb la
violació dels drets dels indígenes.

HR10 (P)

Percentatge i nombre total d’operacions que han
estat objecte d’avaluacions dels seus impactes en
els drets humans.

El Grup Crèdit Andorrà no ha avaluat els
impactes en els drets humans de les seves
operacions ja que en qualsevol operació
aplica el Codi ètic i de conducta i les normes
que garanteixen la màxima protecció dels
drets humans i assumeix com a mínims el
màxim compliment de la legislació nacional i
internacional aplicable en el desenvolupament
de les seves activitats.

HR11 (P)

Nombre de queixes relacionades amb els drets
humans presentades, abordades i resoltes a través
de mecanismes de reclamació formals.

El Grup Crèdit Andorrà no ha registrat cap queixa
relacionada amb els drets humans.

Dimensió social: societat

Paginació

Enfocament de gestió

32-43, 62-74

SO1 (P)

32-43, 62-74

Percentatge d’operacions amb la implicació de la
comunitat local en l’execució, les avaluacions
d’impacte, i els programes de desenvolupament.

Cobertura
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SO9 (P)

Operacions amb importants repercussions
negatives reals o potencials en les comunitats
locals.

Els productes i serveis que ofereix el Grup Crèdit
Andorrà no tenen un impacte negatiu significatiu
sobre les comunitats locals. A més, la gestió i el
control 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.

No aplica

SO10 (P)

Mesures de prevenció i de mitigació aplicades en
operacions amb importants repercussions negatives
reals o potencials en les comunitats locals.

No s’han identificat operacions amb impactes
negatius significatius sobre les comunitats locals.

No aplica

FS13

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

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

FS14

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

El Banco Crèdit Andorrà (Panamá) va signar el
2009 un conveni de cooperació amb la Fundació
Cambra de Comerç, Indústries i Agricultura de
Panamà per impulsar la creació de la Unitat de
Formació i Capacitació d’Empreses Socials.

SO2 (P)

Percentatge i nombre total d’unitats de negoci
analitzades respecte dels riscos relacionats amb la
corrupció.

L’anàlisi dels riscos relacionats amb la corrupció és
un aspecte regulat per llei. A més, el Grup Crèdit
Andorrà disposa de l’àrea de Riscs i Compliment
Normatiu.
Vegeu indicador 4.11.

SO3 (P)

Percentatge d’empleats formats en les polítiques i
procediments anticorrupció de l’organització.

57
De forma més general, els empleats del Grup
Crèdit Andorrà tenen el dret i el deure de
conèixer el Codi ètic i de conducta i el Manual de
prevenció de blanqueig de diner.

SO4 (P)

Mesures preses en resposta a incidents per
corrupció.

No s’han produït incidents de corrupció.

SO5 (P)

Posició en les polítiques públiques i participació en
el seu desenvolupament i d’activitats de lobbisme
(lobbying).

El Banc no es posiciona en polítiques públiques ni
participa en el seu desenvolupament.

SO6 (A)

Valor total de les aportacions financeres i
en espècie a partits polítics o a institucions
relacionades, per països.

El Grup Crèdit Andorrà no ha realitzat cap
aportació financera o en espècie a partits polítics
o a institucions que hi estan relacionades.

SO7 (A)

Nombre total d’accions per causes relacionades
amb pràctiques monopolístiques i contra la lliure
competència, i els seus resultats.

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

SO8 (P)

Valor monetari de sancions i multes significatives i
nombre total de sancions no monetàries derivades
de l’incompliment de les lleis i regulacions.

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.

Dimensió social:
responsabilitat sobre el producte

Paginació

Enfocament de gestió

16-17, 25-31

FS15

16-17, 26-31
La informació sobre productes està subjecta a la
regulació de l’INAF.

Polítiques per al disseny i la venda de productes i
serveis financers, de manera raonable i justa.

Addicionalment, s’elabora una fitxa de cada
producte emès amb les característiques i la
descripció detallada amb un apartat especial
relatius als riscos.
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Cobertura

PR1 (P)

Fases del cicle de vida dels productes i dels serveis
en els quals s’avaluen, per poder-ne millorar els
impactes en la salut i seguretat dels clients, i
percentatge de categories de productes i serveis
significatius subjectes a aquests procediments
d’avaluació.

A les oficines es disposa 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.

PR2 (A)

Nombre total d’incidents derivats de
l’incompliment de la regulació legal o dels codis
voluntaris relatius als impactes dels productes i
serveis en la salut i la seguretat durant el seu cicle
de vida, distribuïts en funció del tipus de resultats
d’aquests incidents.

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.

PR3 (P)

Tipus d’informació sobre els productes i serveis
que són requerits pels procediments en vigor i la
normativa, i percentatge de productes i serveis
subjectes a aquests requeriments informatius.

16-17
La informació sobre productes està subjecta a la
regulació de l’INAF.

PR4 (A)

Nombre total d’incompliments de la regulació i
dels codis voluntaris relatius a la informació i a
l’etiquetatge dels productes i serveis, distribuïts en
funció del tipus de resultat d’aquests incidents.

No s’ha produït cap incompliment en aquest
sentit.

FS16

Iniciatives per fomentar els coneixements financers
per tipus de beneficiari.

37-43
Per contribuir a crear cultura financera, Crèdit
Andorrà Asset Management, la gestora de fons
de Crèdit Andorrà, publica regularment informes
per als clients en què ofereix la visió de l’evolució
dels mercats, estratègies, monogràfics… La
gestora també actua com a formadora de la
xarxa bancària interna i d’assegurances.

PR5 (A)

Pràctiques respecte de la satisfacció del client,
incloent-hi els resultats dels estudis de satisfacció
del client.

Crèdit Andorrà Asset Management és la primera
entitat andorrana que ha estat admesa com
a membre de la junta directiva de l’Associació
Espanyola de Presentació de Resultats de Gestió
del Global Investment Performance Standards
(GIPS).
Igualment, disposa de la certificiació ISO
9001:2008. També tenen la certificació ISO
9001:2008 els departaments de Tresoreria
i Mercat de Capitals i d’Administració de
Mercats i Control així com Valira Capital Asset
Management.
Crèdit Andorrà Asset Management també
forma part de l’AIMA (Alternative Investment
Management Association) i és Mifid Compliance
des del 2009.

PR6 (P)

Programes de compliment de les lleis o adhesió
a estàndards i codis voluntaris esmentats relatius
a comunicacions de màrqueting, inclosos la
publicitat, d’altres activitats promocionals i els
patrocinis.

16-17

PR7 (A)

Nombre total d’incidents fruit de l’incompliment
de les regulacions relatives a les comunicacions de
màrqueting, incloent-hi la publicitat, la promoció
i el patrocini, distribuïts en funció del tipus de
resultat d’aquests incidents.

No s’ha produït cap incident en aquest sentit.

PR8 (A)

Nombre total de reclamacions degudament
fonamentades en relació amb el respecte a la
privacitat i la fugida de dades personals de clients.

El Grup Crèdit Andorrà no ha rebut cap
reclamació amb relació al respecte a la privacitat i
la fugida de dades personals de clients.

PR9 (P)

Cost de les multes que són significatives com a fruit
de l’incompliment de la normativa en relació amb
el subministrament i l’ús de productes i serveis de
l’organització.

No hi ha hagut cap multa significativa per
l’incompliment de la normativa amb relació al
subministrament i ús de productes.
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Consulta la versió en línia de l’Informe de
responsabilitat social corporativa 2012:
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