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Al servei del client

Declaració del
conseller delegat
Al llarg de la nostra trajectòria, a Crèdit Andorrà hem demostrat
un compromís íntegre amb el país, a través del negoci bancari
i financer, però també i sobretot com a impulsors d’una gran
diversitat d’iniciatives a favor del progrés social i la dinamització
econòmica. És fer palesa la consciència que la nostra implicació
s’estén més enllà de l’activitat de negoci, que estem estretament
interconnectats amb la realitat econòmica i social andorranes.
La responsabilitat social corporativa és des dels inicis de l’activitat
del Banc part essencial de la nostra identitat. Tenim el ferm
convenciment que el futur del Grup Financer Crèdit Andorrà passa
per seguir sent fidels als valors i al model de negoci que ens defineix
i que uneix el comportament socialment responsable amb un
creixement sostenible i sostingut.
Un exemple tangible n’és la commemoració, aquest 2014, dels 10
anys de la posada en marxa del Sistema de Gestió Mediambiental
(SGMA) certificat segons la norma ISO 14001. Amb aquest fet
posem de manifest el nostre continuat i ferm compromís de
protegir i conservar l’entorn aplicant internament diferents
iniciatives d’eficiència energètica, reducció d’emissions, gestió
de residus i de sensibilització ambiental.
Enguany hem presentat la nostra aspiració estratègica per al proper
quinquenni, la qual ens marca el full de ruta per continuar creixent
en el marc d’un nou paradigma financer, polític i social. El món ha
canviat, com ho ha fet Andorra, i en aquest nou context hem de ser
capaços de preservar el que és essencial: el nostre compromís amb
les persones, amb les empreses i amb el territori, una realitat cada
vegada més àmplia. Som el banc referent d’Andorra, i volem ser
el banc d’Andorra al món.
Aquesta vocació de servei s’orienta a aconseguir la màxima
satisfacció dels clients desenvolupant la nostra tasca amb la màxima
excel·lència i eficàcia. Disposem d’un model de negoci d’àmplia
base que garanteix que puguem satisfer les necessitats cada vegada
més exigents dels clients. Hem continuat innovant en productes i
serveis diferencials, adaptant els canals de comunicació a les noves

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

tecnologies i formats i acompanyant el creixement d’empreses,
institucions i emprenedors.
La superació de reptes i el conjunt d’avenços aconseguits han estat
possibles perquè podem comptar amb la professionalitat, la
responsabilitat i el suport de les 750 persones que actualment
formen el Grup Financer Crèdit Andorrà. El creixement i la
diversitat de l’equip ens obliguen a continuar treballant per alinear
la política de gestió del capital humà del Banc i les filials amb
l’estratègia corporativa del Grup i el nostre model cultural.
Amb la mateixa capacitat i determinació que hem mostrat per
adaptar-nos a les noves circumstàncies i mantenir-nos com
a referent en l’activitat financera i bancària al país, des de la
Fundació Crèdit Andorrà volem continuar evolucionant en la
nostra tasca de compromís social per ser també capdavanters
a generar valor social.
El 2014 hem impulsat noves iniciatives en els àmbits educatiu, social
i cultural, amb l’afany d’arribar a un nombre encara més ampli de
persones i maximitzar-ne l’impacte positiu. Tenim una visió precisa
i d’ampli abast sobre el significat de la nostra acció social, que
s’evidencia i es fa efectiva amb la inversió de recursos econòmics i
humans per dur a terme un programa organitzat i professional de
col·laboracions, patrocinis, iniciatives i projectes propis.
Volem continuar creixent, tant en el nostre paper com a entitat
financera com d’empresa plenament compromesa amb el país i la
seva societat. Així ho hem fet al llarg de la nostra trajectòria i ho
volem seguir fent per molts anys més. Volem fer-ho al país i al
conjunt de territoris on estem presents amb el lema amb el qual
hem bastit la nostra reputació, Al vostre servei i al servei del país.
Defineix la nostra manera de fer banca, però també la nostra
manera de ser.
Josep Peralba Duró
Conseller delegat

Al servei del medi ambient
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Al servei del client

El 2014 en xifres
Dades financeres

Dades de posicionament
2013 | 2014

Fons propis
Solvència
Liquiditat
Beneficis

575 M €
19,14%
59,89%
71,24 M €

|
|
|
|

589 M €
20,26%
73,82%
71,54 M €

2013 | 2014
Nombre d’oficines
Xarxa de caixers
Oficines automàtiques

11 | 9
44 | 45
3 | 3

Al servei del país

CLIENTS
Inversió creditícia
e-Crèdit
Crèdit Estudis
Targeta Unicef
Aportació de Crèdit Andorrà
Aportació dels clients

EQUIP HUMÀ
Plantilla a Andorra
Plantilla internacional
Contractes indefinits
Dones a la plantilla
Mitjana en formació

2.983 M €
17.411 altes
1,5 M €
584 usuaris
10.639,65 €
18.860,00 €

437 persones
313 persones
99%
43%
1.037 €/empleat

COMUNITAT (% inversió en RSC)
Iniciatives de dinamització econòmica
Iniciatives de suport a la comunitat
Inversió en educació
Inversió en societat
Inversió en cultura
Altres projectes

MEDI AMBIENT
Fons Sustainability
Consum d’electricitat
Consum de paper per a clients
CO2 derivat del consum energètic
CO2 derivat dels desplaçaments

65%
35%
30%
32%
33%
5%

3,63 M €
–16,3%
–2,0%
1.331 tones
163,4 tones

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient
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Grup Financer Crèdit Andorrà
Crèdit Andorrà som el grup financer capdavanter a Andorra, on
des del 1949 oferim serveis de banca comercial, de banca privada
i de gestió d’actius, que es complementen amb l’activitat del Grup
Assegurador, referent del sector al país.
El nostre lema, Al vostre servei i al servei del país, transmet la nostra
essència, el que ens defineix des de la creació del Banc.
Les nostres capacitats de lideratge i innovació, unides a la fermesa
i solidesa d’un model de negoci basat en el rigor i la solvència, se
sumen al compromís d’un equip de 750 professionals al servei de
les necessitats de tots els nostres clients, siguin d’on siguin i
estiguin on estiguin.
La nostra capacitat de servei és el nostre veritable avantatge
competitiu, que ens permet definir-nos en les nostres principals
àrees d’activitat i fer-nos recognoscibles en les diferents geografies
on som presents. Treballem amb i per a la societat fent
compatibles els objectius de negoci amb les prioritats i aspiracions
dels nostres clients, accionistes, empleats, l’entorn i el conjunt
de la comunitat.

La nostra vocació
de lideratge es posa
de manifest amb
la consolidació del
model de negoci a
Andorra, l’impuls
de la presència
a Amèrica i
l’estructuració i el
desenvolupament
del mercat europeu.
Continuem avançant
per convertir-nos en
el banc d’Andorra al
món sense perdre
l’essència que
ens porta a ser el
grup financer de
referència a Andorra.

Els valors que ens defineixen

Orientació
als clients

Gestió
de persones

CLIENTS

Orientació
a objectius

EMPLEATS

Lideratge

Treball
en equip

COMUNITAT

Proactivitat
i innovació

Comunicació
clara i
transparent

MEDI AMBIENT
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Al servei del client

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

Banca Privada
Més de 60 anys d’experiència en la banca privada internacional,
amb un tracte de confiança, un equip altament qualificat i una
gestió basada en el rigor, la transparència i la discreció. La solidesa
del Grup Financer Crèdit Andorrà com a principal financer del
Principat, reforçada amb la presència en places financeres d’Europa
i Amèrica, ens permet treballar per establir amb els nostres
inversors una relació a llarg termini, fonament de la nostra vocació
de servei.

Gestió d’Actius
Crèdit Andorrà Asset Management és la companyia del Grup
encarregada de l’activitat de gestió d’actius. Ofereix els serveis de
gestió discrecional i individualitzada de carteres i d’assessorament
en matèria d’inversions per als clients de Banca Privada i Wealth
Management, així com la gestió d’una àmplia gamma de fons
d’inversió.

Grup Assegurador
Des del 1996, el Grup Assegurador de Crèdit Andorrà és un
referent al Principat d’Andorra, amb una oferta de productes a
l’abast de particulars i empreses. Estem presents en el mercat
andorrà mitjançant Crèdit Assegurances, la matriu, que ofereix una
àmplia gamma de productes de vida risc i d’estalvi, i la consultora
actuarial Vincles.

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

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

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

Activitat social
Fundació Crèdit Andorrà
La Fundació Crèdit Andorrà representa el nostre compromís amb
la societat. Amb una trajectòria de més de 25 anys i amb la
formació com a eix vertebrador, desenvolupa una activitat
destacada en els àmbits educatiu, social i cultural que l’han situada
com la fundació privada més important del país, tant pel que fa als
recursos que hi destina com als programes en què participa.

Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organització
i Humanisme de l’IESE
Creada el 2006 i sota la direcció del professor Josep Maria Rosanas,
pretén fomentar la interacció entre el món empresarial i
l’universitari, així com incentivar la investigació, la responsabilitat
social de les empreses i el govern corporatiu.
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Al servei del client

Un Grup amb vocació internacional
Grup Financer Crèdit Andorrà ha consolidat una estratègia
d’internacionalització fonamentada en criteris de sostenibilitat, tant
en termes de creixement com pel que fa a la inversió. Així, des del
2003 hem materialitzat un pla d’expansió que ens ha portat a ser
presents a les principals places financeres d’Europa (Espanya,
Luxemburg i Suïssa) i d’Amèrica (Miami, Mèxic, Panamà,
Paraguai, Perú, l’Uruguai i Xile). L’objectiu d’un creixement
sostingut i sostenible ha estat també el que ha guiat el procés
d’internacionalització per al Grup Assegurador.

Reforç de l’activitat financera a Luxemburg
L’obertura de la gestora de fons d’inversió Crèdit Andorrà Asset
Management Luxembourg amplia les nostres capacitats en la plaça
luxemburguesa, un dels principals centres financers internacionals
i un emplaçament clau per al projecte europeu de Wealth
Management del Grup.

Impuls del Grup Assegurador
L’estratègia d’internacionalització del Grup Assegurador ha
suposat fer un pas endavant a través de la filial espanyola CA
Life Insurance Experts, que ha adquirit la cartera de vida d’Asefa
Seguros.

Al servei de la comunitat

Al servei de l’equip humà

Miami
(EUA)

Al servei del medi ambient
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Luxemburg
Suïssa
Andorra
Espanya

Mèxic
Panamà

Perú

Paraguai
Xile

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

Uruguai

Gestió d’actius i Wealth
Management
• C
 rèdit Andorrà Asset
Management
• Crèdit Andorrà Asset
Management Luxembourg
• Crediinvest Sicav / Investcredit
Sicav (Luxemburg)
• Alcalá de Pensiones
• Gesalcalá, SGIIC
• Valira Capital Asset
Management
• Private Investment
Management (Suïssa)
• Beta Capital Management LP
(Miami)
• CA México Asesores
Patrimoniales (Mèxic)
• CA Perú Sociedad Agente de
Bolsa
• Valores Casa de Bolsa
(Paraguai)

Assegurances
• Crèdit Assegurances
• Financera
d’Assegurances
• Vincles
• ERM (Espanya)
• CA Life Insurance
Experts (Espanya)
• CA Vincles (Xile)

Empreses
participades
• E
 nsisa / Nevasa
(Grandvalira)
• Semtee (Caldea / Inúu)
• Crèdit Iniciatives

Activitat social
• Fundació Crèdit
Andorrà
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Al servei del client

Avançant en el govern corporatiu
La nostra essencial voluntat de servei s’estén a tots els grups i
àmbits amb qui entrem en relació i es fonamenta en uns principis
bàsics sobre els quals se sustenta l’activitat de Crèdit Andorrà.

CLIENTS

EMPLEATS i ACCIONISTES

COMUNITAT

MEDI AMBIENT

Transparència

Credibilitat

Responsabilitat

Una adequada estructura de govern corporatiu ha de gaudir de
capacitat per operar de manera eficient i amb independència, per
garantir el bon funcionament de l’entitat, buscar maximitzar-ne el
valor a través d’una bona gestió i tractar d’equilibrar els interessos
de les diferents parts implicades.
El bon funcionament dels òrgans de govern de Grup Financer
Crèdit Andorrà és garantia de solidesa. Aquest govern és exercit
per la Junta General d’Accionistes, pel Consell d’Administració, la
Comissió Delegada del Consell i el Comitè Executiu.
En aquesta línia, el Consell d’Administració de Crèdit Andorrà, en
la sessió del 25 de març de 2014, va acordar remodelar l’estructura
de l’alta direcció del Banc. El Sr. Josep Peralba Duró continua en el
càrrec de conseller delegat, exercint les funcions de supervisió i
control que tenia delegades pel Consell d’Administració i definint
les línies estratègiques i de creixement del Grup Crèdit Andorrà. El
Sr. Xavier Cornella Castel, fins ara director general de Negoci, ha
estat nomenat director general i ha assumit les responsabilitats
pròpies del càrrec.
Igualment, i donant continuïtat a aquest acord, s’ha constituït la
Comissió Delegada del Consell d’Administració, integrada pel
president, el vicepresident i el conseller delegat. Aquest òrgan té
per funció aprofundir en el seguiment dels aspectes més rellevants
relacionats amb la gestió i el funcionament del Grup Crèdit
Andorrà.
Disposem d’un Codi ètic i de conducta, que recull les normes que
cal seguir per a una actuació responsable, que afecta totes les
persones que formem part del Grup arreu del món i que recull
uns principis, una cultura i uns valors basats en la integritat i en
l’honestedat de les nostres actuacions.

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient

Estructura de govern
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31 de desembre de 2014

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
President del Consell d’Administració
Jaume Casal Mor

Vicepresident
Antoni Pintat Mas

Conseller delegat / Secretari
Josep Peralba Duró

Consellera
Rosa Pintat Santolària

Consellera
Maria Reig Moles

Conseller
Josep Vidal Martí

EQUIP DIRECTIU
Conseller delegat
Josep Peralba Duró

Director general
Xavier Cornella Castel

Director de la divisió de Serveis Corporatius
Ramon Lladós Bernaus

Director del Grup Assegurador
Josep Brunet Niu

Directora àrea de Banca Comercial
Sílvia Cunill Calvet

Director àrea Financera
José Luis Dorado Ocaña

Director àrea de Mitjans
Josep Escoriza Martínez

Director àrea de Banca Privada Amèrica
José Ignacio García Fernández

Director àrea Secretaria General Tècnica
Agustí Garcia Puig

Director àrea de Crèdits
Frederic Giné Diumenge

Director àrea de Control de Gestió i Planificació Financera
Francesc Jordà Blanes

Director àrea de Banca Privada Europa
Frank Martínez Sánchez

Director àrea de Riscos i Compliment Normatiu
Andrés Roldán Cubas
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Organigrama

CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ

CONSELLER DELEGAT

Josep Peralba Duró

ÀREA SECRETARIA
GENERAL TÈCNICA

Agustí Garcia Puig

RELACIONS
INSTITUCIONALS

COMUNICACIÓ
CORPORATIVA

FUNDACIÓ
CRÈDIT ANDORRÀ

DIRECCIÓ GENERAL

SERVEIS JURÍDICS

Xavier Cornella Castel

MÀRQUETING

ÀREA BANCA PRIVADA
AMÈRICA

ÀREA BANCA PRIVADA
EUROPA

ÀREA BANCA PRIVADA
ANDORRA

ÀREA BANCA PRIVADA
NOVES GEOGRAFIES

ÀREA
BANCA COMERCIAL

José Ignacio García
Fernández

Frank Martínez Sánchez

Martí Alfonso Simon

Esteban Estevez Zurita

Sílvia Cunill Calvet

ÀREA D’INVERSIONS
José Luis Dorado Ocaña

ESTATS UNITS
D’AMÈRICA

ESPANYA

GRANS CLIENTS

EUROPA DE L’EST,
ORIENT

BANCA
D’EMPRESES

GESTIÓ D’ACTIUS
I MERCATS

MÈXIC

LUXEMBURG

BANCA PERSONAL

NOUS PROJECTES

BANCA DE
PARTICULARS

ADMINISTRACIÓ

NOUS NEGOCIS

PRESCRIPTORS

PANAMÀ

PARAGUAI

PERÚ

URUGUAI

SUÏSSA

CONTROL I
VALORACIÓ

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient
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DEPARTAMENT
D’AUDITORIA INTERNA

Lluís Montoliu Picolo

DIVISIÓ SERVEIS CORPORATIUS
Ramon Lladós Bernaus

GRUP ASSEGURADOR
Josep Brunet Niu

ÀREA CONTROL DE
GESTIÓ I PLANIFICACIÓ
FINANCERA

ÀREA DE MITJANS

ÀREA DE CRÈDITS

Josep Escoriza Martínez

Frederic Giné Diumenge

Francesc Jordà Blanes

ÀREA DE COMPLIMENT
NORMATIU I
CONTROL INTERN
Andrés Roldán Cubas
RELACIONS
HUMANES

CRÈDIT
ASSEGURANCES

COMPTABILITAT

ORGANITZACIÓ

ANÀLISI

PREVENCIÓ

VINCLES

CONTROL
DE GESTIÓ

SISTEMES

CONCESSIONS

CONTROL INTERN

CA LIFE
INSURANCE

CONSOLIDACIÓ
I PARTICIPADES

CENTRE SERVEI
OFICINES

RECUPERACIONS

COMPLIMENT
NORMATIU

ERM HÒLDING

ARXIU CENTRAL
BANCA PRIVADA
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Al servei del client

Principis de gestió i bones pràctiques
El bon funcionament dels òrgans de govern de Grup Financer
Crèdit Andorrà és garantia de solidesa. Amb la integració de bones
pràctiques i l’adaptació constant als més alts estàndards de bon
govern, aprofundim en un model de direcció basat en la
transparència i la gestió ètica del negoci.
Internament, a través del Codi ètic i de conducta, recollim els
preceptes que garanteixen una actuació responsable de totes les
persones que formen part del Grup. Ens regim estrictament per
estàndards europeus i internacionals, i gestionem el risc de forma
integral a partir del control del compliment de les normes, amb la
ferma voluntat d’oferir els nivells més elevats de seguretat i
confiança als nostres accionistes i clients.

Model de gestió i control de riscos
Gestió del risc
Vetllem per l’aplicacio dels procediments administratius i comptables adequats, els mecanismes de control
intern i les tècniques eficaces de gestió del risc que ens permeten determinar els riscos derivats de les
activitats, els processos i els sistemes, així com establir el nivell de risc tolerat.
Àrea de Riscos i Compliment Normatiu

Departament d’Auditoria Interna

A través dels departaments de Control Intern
(creat durant el 2014) i Compliment Normatiu,
l’àrea vetlla pel control efectiu dels riscos i assegura
que es gestionen d’acord amb el nivell de risc
definit pel Consell d’Administració.

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

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient

Qualitat i excel·lència en la pràctica
bancària
La fortalesa financera de Crèdit Andorrà, amb una trajectòria de
rendibilitat sostinguda i solvència, i l’excel·lència en la pràctica i
gestió bancàries han rebut els reconeixements internacionals més
destacats.

Fitch Ratings: ràting A– / F2
QUALIFICACIONS

L’agència internacional Fitch Ratings manté totes les
qualificacions a Crèdit Andorrà: ràting a llarg termini A–
i ràting a curt termini F2 (març 2015).
Primer banc d’Andorra en el rànquing Top 1000

RÀNQUINGS

El Grup Financial Times situa un any més Crèdit Andorrà al
capdavant de la banca andorrana en el rànquing Top 1000,
en el lloc 783 (juliol 2014).

Millor entitat de banca privada d’Andorra 2014
PREMIS

La publicació financera Global Banking & Finance Review
premia per segon any consecutiu el lideratge de Crèdit
Andorrà al mercat d’Andorra i la seva estratègia
d’internacionalització. El premi n’ha destacat el servei
de banca privada boutique.
Gestió de la qualitat ISO 9001:2008
• Crèdit Andorrà: departaments de Tresoreria i Mercat
de Capitals, i d’Administració de Mercats i Control
• Crèdit Andorrà Asset Management
• Valira Capital Asset Management

CERTIFICACIONS

Gestió mediambiental ISO 14001:2004
• Crèdit Andorrà
Global Investment Performance Standards (GIPS)
• Crèdit Andorrà Asset Management
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Al servei del client

Creació de valor per a la comunitat
L’aportació de Grup Financer Crèdit Andorrà al desenvolupament
econòmic i social es defineix pels impactes que amb la nostra
activitat generem de manera directa i indirecta en la comunitat.
L’activitat de negoci del Banc comporta la generació d’un valor
econòmic que incideix directament en el sistema i que repercuteix
en el conjunt de la societat. Indirectament, generem una sèrie
d’impactes que deriven de la nostra relació amb els agents
econòmics i socials de l’entorn i que inclouen des de la creació
d’oportunitats de creixement per als nostres clients fins a la
contribució al benestar de la societat o la dinamització econòmica
del país i el teixit empresarial, entre d’altres.
Clients

Empleats

Societat

Medi ambient

2.983 milions d’euros
en inversió creditícia

437 empleats
a Andorra

3,11% dels beneficis
destinats a iniciatives
per a la comunitat
(educació, cultura,
benestar i economia)

43.235 € invertits en
millores ambientals

Estat del valor afegit (EVA)
El gràfic següent, elaborat a partir de les dades del compte de
pèrdues i guanys, mostra la distribució del valor econòmic que
ha generat el Grup entre els seus diferents grups d’interès.
Valor econòmic creat: 306 milions d’euros
• Clients 13,28%
Interessos i càrregues assimilables 13,28%
• Proveïdors 11,22%
Despeses generals 11,22%
• Empleats 18,26%
Despeses de personal 18,26%
• Comunitat 2,62%
Pagaments a administracions públiques 1,90%
Comunitat 0,71%
Medi ambient 0,01%
• Accionistes 54,62%
Amortitzacions 7,87%
Provisions 23,35%
Reserves i dividends 23,40%

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del client

Al servei del medi ambient

Orientació
als clients

Guiats per la vocació de servei, els clients són el centre de les
nostres decisions, i busquem que en cada acció quedi reflectit el
compromís amb la seva satisfacció. Oferim productes i serveis
innovadors acompanyats de tecnologia d’avantguarda i un tracte
personalitzat, i seguim treballant dia rere dia perquè ens triïn per
ser un banc proper amb solucions a mida. Amb la màxima
eficiència, volem donar un servei diferencial per als diversos
segments, posant a disposició múltiples canals, solucions i beneficis
adaptats a cada perfil.
Com a primera entitat financera d’Andorra, treballem per ser una
força de canvi positiva basada en una total orientació al país,
complint amb la funció de millorar la qualitat de vida de les
persones i acompanyar el creixement de les empreses i
organitzacions.

Millores constants per a uns clients
més satisfets
Com a part de la visió transversal i estratègia del Grup, fomentem
la millora contínua, la formació de l’equip humà i el seguiment dels
millors estàndards internacionals. La implicació de tota
l’organització en aquesta fita és clau per garantir als clients alts
nivells de qualitat en la prestació dels nostres serveis.
La nostra filosofia ens porta a ser innovadors i proactius en el
disseny i desenvolupament de productes i serveis que siguin
referents en el mercat, i en accions de màrqueting que aportin el
màxim valor als clients. La investigació de mercats per detectar
noves necessitats i oportunitats de negoci, l’adaptació dels serveis a
les noves tecnologies, l’actualització de les prestacions d’acord amb
les exigències dels clients i el mercat, i la millor relació qualitat preu
s’orienten a aconseguir clients satisfets.

Proactivitat
i innovació
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Orientació
a objectius
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Adaptació dels webs a dispositius mòbils
Responent a la filosofia d’estar permanentment a l’avantguarda de
les noves tecnologies, hem adaptat els webs per a dispositius
mòbils, amb una navegació dinàmica, àgil i intuïtiva. Volem ser a
prop dels nostres clients, en qualsevol lloc i en qualsevol moment,
mantenint-nos fidels a la nostra voluntat d’oferir una banca de
proximitat, tant en el tracte personal com a través dels nous canals
de comunicació. S’han adaptat els portals següents:

Web corporativa
www.creditandorragroup.com

Web banca comercial
www.creditandorra.ad

Web banca privada
www.creditandorrawealthmanagement.com

e-Crèdit
El servei de banca per Internet de Crèdit Andorrà proporciona un accés directe a l’usuari, ara també
adaptat a tots els dispositius mòbils, per fer-hi consultes i operacions còmodament.

Nous canals de comunicació i millores
dels existents
• Posada en marxa dels nous portals web de la Fundació Crèdit
Andorrà i de Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg.
• Adaptació dels continguts del portal web de negoci de banca
privada al rus.
• Nou portal web de mercats (Borsa-Crèdit) i en el restyling de la
banca en línia e-Crèdit, uns projectes que culminaran el 2015.
• Nou simulador per a l’IRPF. Amb motiu de l’entrada en vigor
del nou marc fiscal amb la llei de l’IRPF, hem proporcionat una
eina als gestors per calcular els beneficis fiscals que aporten els
plans de pensions de Crèdit Andorrà als clients. El nou
simulador genera un informe en què s’indica l’impacte fiscal
fruit de la nova llei de l’IRPF i ofereix el contrast d’aplicar o no
els beneficis dels plans de pensions a partir del 2015.

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient

Innovació en productes i serveis diferencials
Hem ampliat la gamma d’assegurances de vida de Crèdit
Assegurances i hem estès els avantatges d’un dels productes més
consolidats.
• Crèditvida Integral és la primera assegurança amb prevenció,
salut i vida, i destaca per la bona acceptació que ha tingut en el
mercat.
• Crèditvida Previsió, a més de pagar una indemnització en cas
de mort, ofereix nous serveis administratius en la gestió dels
tràmits i procés d’enterrament.
• Crèdit Ràpid ofereix la màxima flexibilitat en les compres
d’estiu, amb la possibilitat de fraccionar-ne els pagaments.
Incorpora una oferta de més de 300 comerços i establiments
d’Andorra que hi estan adherits, amb avantatges tant per als
clients com per als negocis col·laboradors.

Primera seu corporativa del Grup Assegurador
Crèdit Assegurances ha obert nova oficina a l’edifici corporatiu,
que ha passat a centralitzar tots els serveis oferts pel Grup
Assegurador de Crèdit Andorrà.
Les noves instal·lacions permeten guanyar en proximitat, millorar
l’atenció al client i complementar el servei ofert a la xarxa d’oficines
de Crèdit Andorrà. Es tracta de la primera seu corporativa del Grup
Assegurador i la consolidació del creixement d’aquesta branca de
negoci tant a Andorra com a escala internacional.

Instal·lacions de la nova
seu corporativa del Grup
Assegurador.
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Comunicació de proximitat
• Per a empreses: Perquè en els negocis, com en la vida, la
confiança és la clau mitjançant la qual hem donat a conèixer la
nostra voluntat per oferir un servei de qualitat i solucions a
mida de les necessitats del teixit empresarial per facilitar les
gestions diàries. Els nous espais personalitzats, la formació dels
gestors i un servei d’assessorament i acompanyament a les
empreses són el valor afegit que els oferim.
• Per a particulars: A través de la campanya Benvingut, que
donava continuïtat a la Nòmina 6.000, hem premiat amb un
sorteig de 6.000 euros les persones que han domiciliat la seva
nòmina al Banc i aquelles que ja la hi tenien i han portat una
persona nova perquè ho faci.
• Per a famílies: a través de la campanya Visca la vida, impulsada
durant els mesos d’abril a setembre, hem donat a conèixer el
Crèditvida Integral, nova assegurança de vida. Actualment, més
de 1.200 clients gaudeixen d’aquesta assegurança.

Clients satisfets
Orientem el negoci a obtenir la màxima qualitat del servei i la
satisfacció dels nostres clients. Per això, despleguem un seguit
d’accions per identificar i millorar la percepció que tenen els clients
actuals i potencials sobre el Banc.
El 2014 hem dut a terme diferents actuacions amb aquest
objectiu:
• Estudi de satisfacció dels clients de banca de particulars de
Crèdit Andorrà per conèixer, valorar i quantificar la seva
satisfacció amb els productes i el servei prestat.
• Estudi del mercat financer andorrà d’empreses per conèixer
quotes de penetració en el mercat i la satisfacció del servei ofert,
entre d’altres aspectes. Els resultats de l’estudi posicionen
Crèdit Andorrà com a banc líder del país.

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient

Rendibilitat responsable
Productes
A través dels fons Proactive Protection, els clients tenen la
possibilitat d’invertir d’una manera segura, que considera
rigorosament els criteris financers de rendibilitat i risc. Seguint la
filosofia d’inversió value investing (inversió amb valor), busquem
negocis comprensibles, ben gestionats i amb bones perspectives de
generació de beneficis. Aquesta filosofia és la que ens ha permès
obtenir rendiments consistents i sostinguts al llarg del temps.
El 2014 hem celebrat el 10è aniversari del fons Crediinvest SICAV
International Value, el fons comercialitzat a Andorra de més
patrimoni.

Servei d’intermediació financera
Posem a l’abast dels clients les millors solucions en el servei
d’intermediació financera per facilitar-los l’accés als mercats
financers i proporcionar-los la possibilitat d’accedir a actius i
inversions habitualment a l’abast només d’institucions del sector.

Aliances estratègiques
Durant el 2014 han continuat els acords estratègics de col·laboració
amb Bestinver, societat de gestió de patrimonis líder a Espanya, i
amb Gamco Asset Management, reconeguda firma nord-americana
de serveis financers amb un dels millors departaments d’anàlisi
en renda variable en dòlars del sector.

Un moment de la
presentació de Robert
Leininger i Ralph Rocco, de
Gamco Investors.
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Inversions que aporten valor
La vocació de transformar les iniciatives que impulsem en valor per als
clients i la societat és la que ens dóna l’estímul per reforçar la nostra
essència com un banc que treballa a favor de les persones i el país.
Els patrocinis directes i indirectes i els convenis de col·laboració
establerts amb els sectors turístics, federatius o associatius suposen
una inversió directa de prop d’un milió d’euros anuals, però el
nostre compromís va molt més enllà. També aportem el
finançament necessari per garantir la perdurabilitat i el
funcionament de les institucions que els promouen.

Compromís amb els motors econòmics
i estratègics per al país
A través de col·laboracions amb empreses i institucions i el
patrocini d’esdeveniments d’alt interès esportiu, potenciem
directament i indirectament l’activitat del turisme i l’esquí com a
motors clau per al progrés i el creixement econòmic del Principat:

Presentació de l’equip
nacional de la Federació
Andorrana d’Esquí.

• Promoció i patrocini dels dominis Grandvalira, Vallnord i
Naturlandia.
• Patrocini de la Federació Andorrana d’Esquí i dels clubs
esportius d’esquí ECA i ECOA.
• Patrocini del Trofeu Borrufa i de la Copa d’Europa d’Esquí Alpí
2014 (a Grandvalira).
• Patrocini de curses nacionals infantils (Trofeu Esquirol, Trofeu
Marmota i Campionat Nacional).

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient

La Fira d’Andorra la Vella,
la Trobada Empresarial
del Pirineu o el XIV Congrés
de Viabilitat Hivernal
refermen el nostre suport
a l’empresariat.

Al costat del teixit empresarial
Volem complir amb una funció vital com a entitat financera:
acompanyar el creixement de les empreses i les organitzacions en
benefici del conjunt de la societat. Donem suport a iniciatives
privades i públiques, i a partir de les nostres aliances amb
organitzacions i institucions diverses oferim als nostres clients,
empreses i emprenedors eines per potenciar-ne el creixement i
fer-los costat en el desenvolupament dels seus negocis.
• Patrocini de la Fira d’Andorra la Vella 2014.
• Patrocini de la XXV Trobada Empresarial del Pirineu.
• Col·laboració amb l’Empresa Familiar Andorrana (9è Fòrum
de l’EFA i Cicle de l’EFA).
• Patrocini del XIV Congrés Internacional de Viabilitat Hivernal
Andorra 2014.
• Patrocini de col·laboració amb l’Automòbil Club d’Andorra.
• Patrocini de col·laboració amb Carnet Jove Andorra.
• Patrocini de col·laboració amb Club Piolet d’Andorra.
• Conferències i actes d’interès econòmic oberts als clients.
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Avantatges per a totes les edats
Els patrocinis i les col·laboracions del Banc per promoure la
dinamització econòmica del país tenen una repercussió i un valor
directe per als nostres clients en forma de descomptes, promocions
i sortejos, ja sigui per captar-ne de nous o per fidelitzar els que
dipositen la confiança en la nostra entitat.
• Campanya Benvingut, que premia amb 6.000 euros els clients
del Banc nous i actuals.
• Targeta Carnet Jove 16PUNT30:
• Pack Carnet Jove 2014, amb 91 vals de descompte en
diversos àmbits d’interès per als joves.
• Sorteig de forfets de temporada de Grandvalira i Vallnord a
l’estand del Banc a la Fira 2014.
• Sorteig de vols gratis a Europa amb la promoció de l’estiu
Vola a Europa.
• Descomptes i avantatges amb les targetes de Crèdit
Andorrà durant tot l’any.
• Patrocini Electrosnow.

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient
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Objectius 2014
Potenciar els avantatges per als clients fruit de les col·laboracions i patrocinis
que el Banc impulsa amb altres institucions del país.

✓

Reforçar la difusió i comunicació amb els clients.
Seguir oferint noves i millors prestacions en productes i serveis.

✓

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

✓

Seguir millorant els mecanismes de seguiment i control de la satisfacció
dels clients.
Nota: Els objectius en procés d’execució són continuistes i responen a les línies estratègiques
del Banc a mitjà termini.

✓Assolit

En procés d’execució

Objectius 2015
Seguir reforçant la difusió i comunicació als clients dels actes, patrocinis, campanyes i serveis que promou
i ofereix el Banc.
Seguir oferint noves i millors prestacions en productes i serveis.
Continuar el suport als principals sectors econòmics del país per fomentar la reactivació econòmica.
Millorar la connectivitat dels serveis del Banc amb els dispositius mòbils.
Millorar el servei de banca en línia e-Crèdit.
Millorar el portal de mercats en línia Borsa-Crèdit.
Millorar els mecanismes de coneixement i relació amb els clients (CRM).
Ampliar els mecanismes de seguiment i control de la satisfacció dels clients de banca privada.
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Gestió
de persones

Al servei del client

Proactivitat
i innovació

Lideratge

Grup Financer Crèdit Andorrà alineem la política de gestió del
capital humà del Banc i les filials amb l’estratègia corporativa del
Grup i el seu model cultural. Procurem atreure persones d’alt
potencial i qualificació professional i contribuir al seu
desenvolupament mitjançant la formació i l’experiència del treball en
equip, amb la finalitat d’aportar el màxim valor a l’entitat i als clients.
Enfortir el capital humà a través de la gestió global del talent i el
lideratge, el coneixement compartit i el compromís dels
professionals són clau per donar suport a l’estratègia de negoci i
respondre a la nostra vocació de servei.

Gestió eficient per acompanyar el creixement
Suport estratègic a Banca Privada
Hem reforçat les àrees de banca privada a Andorra, Europa i
Amèrica Llatina amb la incorporació de nous professionals a
l’àrea de serveis corporatius així com a Banco Alcalá, Banque
de Patrimoines Privés i Banco Crèdit Andorrà (Panamá).
La seva incorporació s’ha complementat amb una política
d’acompanyament amb l’objectiu d’integrar-los en els valors, la
cultura, les metodologies i els processos de treball del Grup. Entre
d’altres accions destaquen les visites entre la matriu i les filials per
promoure l’intercanvi de coneixement i experiències, a més de
reforçar el vessant personal.

Reforç de les àrees de Serveis Corporatius
Amb l’objectiu de disposar dels recursos necessaris per assumir els
reptes actuals i potenciar el negoci de banca privada internacional,
hem reforçat les àrees de Serveis Corporatius amb la incorporació
de nous empleats, procedents majoritàriament d’Andorra, on es
desenvolupen les tasques de control de gestió del Grup.

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient

Adaptació per a la introducció de l’IRPF
Hem iniciat els treballs per adaptar el programari de gestió de
Relacions Humanes a la introducció de l’IRPF a Andorra.
L’adaptació ha comportat la reavaluació de tots els llocs de treball
d’Andorra i l’ajust de l’estructura de compensació per poder-la fer
subjecta al pagament de l’IRPF. El procés de regularització de
l’IRPF s’ha desenvolupat amb l’objectiu de minimitzar l’impacte
d’aquest nou impost als nostres empleats neutralitzant i ajustant els
elements a la nova compensació.

Extensió a les filials de la gestió de l’acompliment
Com a part del procés d’expansió internacional, els nous banquers
de Banco Alcalá i Banque de Patrimoines Privés han passat a estar
subjectes al sistema de gestió de l’acompliment, juntament amb els
empleats de Panamà i de l’Uruguai.

Beneficis socials de valor
Actualment, els empleats representen el 21% de l’accionariat del
Banc i fan de l’entitat l’única del país que manté part de les accions
en mans dels treballadors. Així mateix, contribuir a la satisfacció i a
la millora de la seva qualitat de vida és un dels objectius que
perseguim amb altres beneficis socials.

Reconeixement als empleats
que aquest 2014 van complir
25 anys de dedicació a Crèdit
Andorrà.
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Els empleats, en funció de les diferents societats que integren el
Grup Crèdit Andorrà, gaudeixen de plans de pensions, de plans
d’assistència mèdica i de condicions especials en productes i
serveis. L’entrada en vigor a Andorra de l’IRPF el 2015 també
comporta l’adaptació dels beneficis socials a la nova estructura
d’aquest impost, a fi d’adequar les aportacions fetes en el pla de
pensions abans del 2015 que marca la llei.
Amb la voluntat d’afavorir la cohesió i el treball en equip en un
context ludicoesportiu, oferim als empleats del Banc la possibiltiat
de prendre part en participatives de team building, com ara el
Trofeu Desman o els Jocs Interempreses, entre altres.

Comunicació transversal i multicanal
Conscients de la importància d’una comunicació i diàleg directes,
fluids i constants amb els empleats del Grup, propiciem i fomentem
la comunicació a través de canals corporatius interns, com ara el
blog intern WeCrèdit o el Portal de l’Empleat, però també a través
de la comunicació bidireccional dins i entre els equips.

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient
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El director general, Xavier
Cornella, va exposar el Pla
Estratègic 2015-2018 als
assistents a la convenció.

Com a iniciativa destacada, el 2014 hem celebrat a Andorra una
convenció adreçada a càrrecs directius de la matriu i de les filials
que ha tingut la presència de totes les àrees de negoci i de serveis
corporatius del Grup. A la convenció s’hi van presentar l’Aspiració
Estratègica Horitzó 2020 del conseller delegat i el Pla Estratègic
2015-2018, a més de la nova estructura organitzativa. Els 83
assistents a la convenció van transmetre les principals idees als seus
respectius equips.

L’equip directiu del Grup
Crèdit Andorrà que va
participar en la convenció
estratègica 2014.
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Un equip professional i divers
El 2014 la plantilla del Grup Financer Crèdit Andorrà ha continuat
creixent, principalment per l’augment significatiu del nombre de
banquers de les àrees de banca privada a Andorra, Europa i
l’Amèrica Llatina, així com a les àrees de Serveis Corporatius.

Evolució de la plantilla
Durant el 2014 hem realitzat 117 noves contractacions, les quals es
distribueixen quasi a parts iguals entre homes i dones, amb un 52%
i un 48% respectivament. El 74% correspon a empleats d’entre 26 i
45 anys i el 56% són de nacionalitat europea.

2012

2013

2014

Nombre d’empleats del Grup Financer Crèdit Andorrà

662

696

750

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

418

412

437

Plantilla segons distribució geogràfica

Luxemburg 6%
Suïssa 1%

Miami 5%
Andorra 58%

Mèxic 3%

Espanya 15%

Panamà* 7%

Perú 1%
Paraguai 3%
Xile 1%

Uruguai* 7%

* El percentatge de Panamà i Uruguai és conjunt entre les dues filials.

Al servei de la comunitat

Al servei de l’equip humà

Al servei del medi ambient

Piràmide d’edats

Homes | 429

321 | Dones

9

≤ 25 anys

14

31

26-30 anys

39

56

31-35 anys

57

72

36-40 anys

63

73

41-45 anys

70

76

46-50 anys

34

55

51-55 anys

23

42

56-60 anys

16

15

> 60 anys

5

Plantilla segons nacionalitat
La plantilla de Grup Crèdit Andorrà la integren 750 persones de 25
nacionalitats diferents. El 57% dels directius provenen de la
comunitat local del país on es troba l’entitat.

Zona de procedència

2012

2013

2014

Andorra

63%

59%

31%

Resta d’Europa

19%

21%

51%

Amèrica

18%

20%

17%

–

–

1%

Àsia
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Dones a la plantilla i en càrrecs de responsabilitat
2012

2013

2014

En
En càrrecs de
plantilla responsabilitat

En
En càrrecs de
plantilla responsabilitat

En
En càrrecs de
plantilla responsabilitat

Andorra

40%

21%

41%

23%

40%

21%

Espanya

52%

33%

54%

20%

43%

21%

Luxemburg

26%

13%

26%

0%

29%

0%

Mèxic

28%

22%

30%

44%

54%

50%

Miami (EUA)

36%

60%

39%

50%

42%

57%

Paraguai

29%

67%

47%

40%

53%

25%

Perú

53%

25%

36%

29%

50%

40%

Suïssa

–

–

–

–

20%

25%

47%

50%

45%

47%

51%

38%

–

–

20%

0%

20%

0%

42%

29%

42%

29%

43%

23%

Uruguai-Panamà
Xile
Grup Financer
Crèdit Andorrà

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient

Plantilla amb contracte indefinit
La mitjana de permanència laboral dels empleats de Crèdit
Andorrà se situa en 15,9 anys (17 anys els homes i 14,3 anys
les dones).
2012

2013

2014

Andorra

100%

97%

99%

Espanya

100%

97%

100%

Luxemburg

100%

97%

95%

Mèxic

100%

70%

100%

Miami (EUA)

100%

100%

100%

Paraguai

89%

89%

100%

Perú

81%

100%

100%

Suïssa

–

–

100%

100%

100%

100%

–

60%

40%

96,7%

94%

99%

Uruguai-Panamà
Xile
Grup Financer
Crèdit Andorrà
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Baixes voluntàries respecte a la plantilla
El 67% de les 93 baixes que s’han esdevingut al Grup Financer
Crèdit Andorrà han estat voluntàries (el 55% correspon a homes
i el 45%, a dones).
2012

2013

2014

Andorra

1,2%

1,5%

5,0%

Espanya

4,7%

3,8%

5,2%

Luxemburg

3,4%

8,6%

19%

0%

14,8%

4,2%

Miami (EUA)

26,7%

9,1%

19,4%

Paraguai

5,6%

0%

42,1%

Perú

0%

72,7%

50%

Suïssa

–

–

0%

9,8%

9,1%

9,4%

–

0%

20%

5,7%

5,2%

8,3%

Mèxic

Uruguai-Panamà
Xile
Grup Financer
Crèdit Andorrà

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient

Formació per al creixement professional
La formació té un paper clau per assegurar la màxima qualitat i
excel·lència en la prestació dels nostres serveis. Busquem nous
recursos per respondre a les necessitats de les diferents àrees i per
oferir als nostres empleats oportunitats de desenvolupament
personal i professional. Les metodologies que utilitzem inclouen
activitats presencials, a distància, mixtes i de formació en el lloc de
treball.

Indicadors de formació
El 80% de la plantilla del Grup ha rebut formació, amb el 100%
a Andorra, Miami i Xile. La inversió mitjana en formació per
empleat ha estat de 1.037 €, xifra lleugerament superior a la de l’any
2013, i que per al conjunt del Grup suma un total de 625.433 €. La
mitjana d’hores de formació per empleat ha estat de 38,7. El 29% de
la formació ha estat impartida dins l’horari laboral i el 90% s’ha
portat a terme a Andorra, on el 50% ha estat formació en idiomes.
Inversió total en formació
Inversió mitjana per empleat
Mitjana d’hores destinades

625.433 €
1.037 €
38,7 h
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Formació impartida als empleats
Plantilla que ha
rebut formació

Inversió mitjana en
formació per empleat
(€/empleat)

Mitjana d’hores de
formació (h/empleat)

Formació dins
l’horari laboral

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Andorra

100%

100%

100%

1.135

1.081

1.201

54,2

52,5

47,9

26%

24%

24%

Espanya

59%

42%

35%

15

556

398

28

14,9

7,7

82%

78%

58%

Luxemburg

100%

100%

45%

621

1.000

2.847

20

16

36,3

23%

51%

97%

Mèxic

12%

48%

21%

67

0

930

1

18,5

54,0

1,4%

100%

100%

Miami (EUA)

100%

100%

100%

245

213

296

8

5,7

17,6

100%

100%

22%

Paraguai

–

71%

21%

–

42

50

–

3

3,0

–

0%

0%

Perú

–

27%

13%

–

300

344

–

2

21,0

–

0%

0%

Suïssa

–

–

40%

–

–

713

–

–

6,3

–

–

100%

100%

82%

98%

451

266

229

17,5

19

93%

79%

81%

–

100%

100%

–

0

0

–

0

40

–

0%

100%

91%

86%

80%

812

1.004

1.037

41,6

52,5

38,7

41%

24%

29%

UruguaiPanamà
Xile
Grup Financer
Crèdit Andorrà

Tipologia de la formació impartida
Dades de Crèdit Andorrà (societats radicades a Andorra) el 2014
Productes (1%)

Prevenció de riscos laborals i altres (2%)

Comercial i vendes (9%)

Organització i aplicacions (7%)

Gestió i direcció (2%)
Desenvolupament
de competències (2%)
Medi ambient (1%)
Juridicolegal (14%)

Financera i bancària (12%)

Idiomes (50%)

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient

Plantilla subjecta al sistema d’avaluació
de l’acompliment
El Grup disposa d’un sistema d’avaluació de l’acompliment com a
instrument de millora contínua per avaluar l’eficàcia de l’empleat
amb relació a les demandes del seu lloc de treball.
El percentatge de la plantilla subjecta al sistema d’avaluació de
l’acompliment augmenta cada any d’acord amb el nostre objectiu
de fer-lo extensiu a les filials. El 2014 ha arribat al 72% dels
empleats del Grup.

2014

Andorra

100%

Espanya

10%

Luxemburg

10%

Mèxic

100%

Miami (EUA)

0%

Paraguai

0%

Perú

88%

Suïssa

100%

Uruguai-Panamà

85%

Xile

40%

Grup Financer Crèdit Andorrà

72%
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Entorn laboral segur
A Crèdit Andorrà gestionem tots els aspectes relacionats amb la
identificació de riscos en els centres de treball, la formació als
empleats i l’elaboració de plans d’emergència i evacuació.

Indicadors de prevenció de riscos laborals (PRL)
Dades de Crèdit Andorrà (societats radicades a Andorra)
2012

2013

2014

183,5

203

44

Homes

27

50

78

Dones

75

55

72

Taxa d’absentisme inclosa la maternitat (%)

2,00%

2,02%

2,03%

Taxa d’absentisme sense incloure la maternitat (%)

0,95%

1,52%

1,89%

Homes

0,39%

1,05%

1,73%

Dones

1,61%

0,97%

2,47%

Homes

573

1.511

1.386

Dones

2.354

1.398

827

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

Taxa d’absentisme per gènere

Nombre de dies perduts per baixes laborals per gènere

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient
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Objectius 2014
Reforçar les àrees amb presència internacional segons el Pla Estratègic.
Adaptar el programari de gestió de RH per a la introducció de l’IRPF a Andorra
el 2015.

✓

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

✓

Estendre l’avaluació de l’acompliment a totes les filials del Grup on encara no ha
estat implantada.

✓Assolit

En procés d’execució

Objectius 2015
Comunicar l’estructura de classificació professional dels empleats a Andorra i iniciar el procés d’avaluació
de llocs i classificació professional fora d’Andorra.
Posar en marxa el procés per donar visibilitat a les oportunitats de cobertura interna de vacants dins
de Crèdit Andorrà a través de la intranet.
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Al servei
de la comunitat
Lideratge

Al servei del client

Comunicació
clara i
transparent

Proactivitat
i innovació

Sent fidels a la nostra filosofia, el nostre compromís amb Andorra és
el compromís amb el seu progrés i el benestar de la seva societat. Des
de fa més de 60 anys, al Banc treballem dia a dia per construir futur a
través de l’impuls d’iniciatives que generen un impacte positiu en
incentivar l’economia local i promoure el benestar de les persones.
Unim la vocació de lideratge amb una implicació global per donar
una resposta integral a les necessitats de les persones i el país.
L’ampli teixit de col·laboracions i la gran diversitat d’iniciatives per
arribar a diferents segments de la societat, juntament amb la
dedicació dels recursos humans i materials per fer-les possibles, ens
situen en una posició capdavantera en l’acció social del Principat.
La Fundació Crèdit Andorrà, amb més de 25 anys de trajectòria i sota
el lema Al servei de les persones, és el màxim exponent del compromís
per construir futur. És la primera fundació privada d’Andorra pel que
fa al seu volum d’inversió i a la pluralitat i diversitat de programes,
que inclouen des de l’atenció a col·lectius vulnerables fins a la difusió,
divulgació i promoció de la cultura, l’esport i el coneixement per
millorar la qualitat de vida de les persones. Tot això amb l’afany
d’arribar al nombre més gran possible de ciutadans.

Iniciatives
mediambientals
1,94%

Patrocinis
esportius
43,16%

Dinamització
econòmica
56,84%

Iniciatives econòmiques
i institucionals
65,31%

Altres 4,77%

Cultura
33,30%

Societat
31,58%

Educació
30,35%

Fundació Crèdit Andorrà
32,75%

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Implicats amb el país
A Crèdit Andorrà fem atenció de manera prioritària als principals
motors de l’economia i al teixit empresarial a través d’un variat
programa de patrocinis i col·laboracions amb altres institucions per
incentivar el progrés i el creixement del país.

#CreditAndorràAmbLaNeu
El desenvolupament del sector de la neu és clau per a Andorra.
La nostra implicació és transversal i inclou tres àmbits d’actuació
principals: estratègic (participació en l’accionariat d’Ensisa i
Nevasa), competitiu (amb patrocinis i col·laboracions en
esdeveniments esportius i sectors federatius com la Federació
Andorrana d’Esquí) i formatiu (a través d’acords i convenis amb
l’Esquí Club d’Andorra i l’Esquí Club d’Ordino-Arcalís).

El turisme
Creiem en la importància de l’activitat turística com un altre dels
motors del país, i també hi donem un impuls múltiple. Des del
vessant estratègic, amb la participació en l’accionariat de Caldea i en
el vessant més didàctic, amb la conferència de El sector turístic avui,
de Josep Francesc Valls, catedràtic del departament de direcció de
Màrqueting d’ESADE a Barcelona, i Alain Parenteau, professor
associat a l’ESTHUA i consultor en hoteleria i turisme a França.

Al servei del medi ambient
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La Copa d’Europa d’esquí
alpí va portar per primera
vegada l’esport d’alta
competició
al país.
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La formació, clau de futur
Els joves, la garantia del demà
Seguim invertint en la formació com a valor per generar progrés.
Amb aquest objectiu, la Fundació Crèdit Andorrà ha atorgat cinc
beques per a joves que volen cursar estudis de postgrau a
l’estranger. Quatre dels becats en aquesta convocatòria duran a
terme màsters relacionats amb el dret, l’educació, l’economia i la
gestió ambiental, i el cinquè, un doctorat en psicologia. Des de
l’inici d’aquest programa, el 1987, s’han atorgat 184 ajuts.
Jaume Casal, president
del Patronat de la Fundació
Crèdit Andorrà, i Josep
Peralba, conseller delegat,
amb els 5 becats en l’edició
d’aquest any.

Amb la voluntat de posar en valor la tasca educativa que la
Fundació Crèdit Andorrà porta a terme des de fa més de 25 anys,
s’ha ideat i promogut Credencials, un programa d’entrevistes
personals coproduït amb Andorra Televisió. L’espai dóna a
conèixer les experiències i els punts de vista d’alguns dels exbecaris
de la Fundació, en un diàleg directe amb reconeguts professionals
del seu mateix sector.
També hem mantingut la col·laboració amb la Universitat
d’Andorra, donant continuïtat al postgrau en Dret andorrà,
al Cicle de perfeccionament professional i, com a novetat, amb
el Curs d’actualització de dret urbanístic.
El professor Raj Chetty, de la Universitat de Harvard, ha estat
reconegut en la tercera edició del Premi Internacional Calvó
Armengol, guardó biennal que atorguen el Govern d’Andorra,
la Fundació Crèdit Andorrà i la Barcelona Graduate School of
Economics.

Jaume Casal, president
del Patronat de la Fundació;
Antoni Martí, cap de Govern
d’Andorra, i la directora
de la Barcelona GSE,
Teresa Garcia-Milà, amb el
professor Raj Chetty.

També donem suport a la formació obrint les portes a la
interrelació entre el món professional i l’acadèmic. Aquest any hem
acollit un grup d’escolars de 2n de batxillerat en el marc de la XVII
Jornada d’orientació de l’Escola Andorrana, i durant l’estiu 35 joves
s’han incorporat com a eventuals en diferents oficines i departaments
del Banc. Des dels inicis d’aquesta iniciativa, l’any 1978, s’han ofert
més de 1.000 places.

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient
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Empresaris i emprenedors, el motor del país
Oferim a empresaris i emprenedors un ampli ventall de conferències
i jornades amb la participació d’experts i autèntics referents en
diversos àmbits de l’actualitat econòmica. Aquests actes són un
punt de trobada estratègic entre el Banc i el teixit empresarial del
país, ja que proporcionen les eines, recursos i coneixements per
potenciar-ne el creixement d’una manera pràctica i serveixen
d’acompanyament en la dinamització dels negocis.
• Inversió i negocis a Andorra (Madrid)
Jornada amb la participació de Jaime García-Legaz, secretari
d’Estat de Comerç del Ministeri d’Economia i Competitivitat
del Govern d’Espanya; Ana Pastor, ministra de Foment del
Govern d’Espanya; Gilbert Saboya, ministre d’Afers Exteriors
del Govern d’Andorra, i Jordi Alcobé, ministre d’Economia i
Territori del Govern d’Andorra.
• L’art de prendre decisions
Francesc Torralba, filòsof, teòleg i professor de la Universitat
Ramon Llull.
La jornada “Inversió i
negocis a Andorra” va
atraure un nombrós públic a
Madrid.
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• Update10
Alfons Cornella, expert en innovació i fundador i president
d’Infonomia, i Antonella Broglia, especialista en comunicació
i consultora d’Infonomia.
• Expectatives dels mercats de renda variable
Francisco García Paramés, director general d’inversions
de Bestinver.

Francesc Torralba.

• La recuperació de l’economia: repercussions sobre el sector
immobiliari
Gonzalo Bernardos, director del Màster en assessoria
i consultoria immobiliària de la UB.
• Una visió pràctica de l’impost sobre la renda de les persones
físiques. La seva aplicació i implementació pels obligats
tributari.
Antoni Bisbal, soci director d’Alfa Capital Assessors &
Auditors.
• Lideratge, creativitat i valors
Joan Roca, cuiner i copropietari del restaurant El Celler de Can
Roca.
• TEDxAndorra la Vella.

Gonzalo Bernardos.

• Renda variable americana: dues fórmules per invertir amb èxit
Robert Leininger i Ralph Rocco, portfolio managers de Gamco
Investors.
• Visió pràctica del reglament de l’IRPF i tractament fiscal dels
plans de pensions
Antoni Bisbal, soci director d’Alfa Capital Assessors &
Auditors.
També promovem publicacions de contingut econòmic:
Andorra’13: el país en xifres, La balança de fets i pagaments
del Principat d’Andorra, Anàlisi econòmica de les parròquies del
Principat d’Andorra. Estudi comparatiu (2008-2013).

Joan Roca.

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient
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Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organització
i Humanisme de l’IESE
La Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions
i Humanisme per fomentar la recerca, la formació i la difusió
de coneixement en els àmbits de les ciències de gestió empresarial,
sota la direcció del professor Josep M. Rosanas.

Conferències
Adaptant-nos als grans canvis: demografia, ocupació, comerç, a càrrec
del professor d’Economia de l’IESE Alfredo Pastor, i Planificació de
les operacions internacionals, actualitat institucional i nou règim del
Principat d’Andorra, a càrrec de Luis Viñuales, soci coordinador de
la pràctica fiscal del bufet d’advocats Uría Menéndez a Barcelona.

Alfredo Pastor, acompanyat de Josep Maria
Rosanas, director de la Càtedra, i Agustí
Garcia, director de la Secretaria General
Tècnica de Crèdit Andorrà.

Publicacions
Noves negociacions entre Andorra i la Unió Europea. Cap a un
acord d’associació sobre la participació al Mercat Interior Europeu
i la revisió de l’Acord sobre fiscalitat de l’estalvi. Situació a final de
2013, de Víctor Pou, professor del departament d’Anàlisi Social
i Econòmica de l’IESE.

La cultura, a l’abast de tothom
Apropar la cultura al conjunt de la societat és un dels compromisos
que hem assumit també a través de la Fundació Crèdit Andorrà.
Un any més, hem continuat donant suport a projectes musicals i
teatrals, reforçats i ampliats amb noves línies de treball.

Creació musical
El projecte pedagògic de l’ONCA
La Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) ha
consolidat enguany el projecte pedagògic iniciat el 2011 a través
dels contes musicals del violí i del violoncel. També ha estat un any
marcat per una forta promoció musical adreçada al públic infantil
per apropar l’experiència musical a les escoles i les famílies, un
concert del cicle ONCA Bàsic i tallers formatius per als més petits.

Luis Viñuales en la conferència a l’IESE
de Barcelona.
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I amb l’objectiu d’acostar la producció musical al públic del carrer,
es va fer la flashmob Dirigeix-nos, amb més de 40 ciutadans que al
llarg de dues hores es van convertir en directors improvisats de
l’orquestra per interpretar obres de Mozart i Britten.
La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) ha fet
un pas endavant en assumir el repte de reorientar-se com a
orquestra sense fronteres, oberta a tots els músics del Principat, de
diferents generacions, professionals i estudiants, mestres i alumnes.
A més, s’ha ampliat amb instruments de vent i percussió, que se
sumen als de corda. El popular Concert de Santa Cecília ja va
traslladar al públic aquesta nova reorientació, amb la presència de
prop de 80 músics dalt de l’escenari, procedents de l’ONCA, la
Jonca i diverses escoles de música del país.

Més de 40 persones es
van convertir en directors
improvisats de l’ONCA
gràcies a “Dirigeix-nos”.

Al servei de l’equip humà

Al servei del medi ambient

Al servei de la comunitat

Festival Narciso Yepes Ordino
i Fundació Crèdit Andorrà
La 32a edició del Festival s’ha clausurat amb un balanç artístic
i d’assistència molt positiu. S’han superat àmpliament les xifres
de públic respecte d’altres anys, amb gairebé 1.800 espectadors,
i quatre de les sis actuacions programades han fet el ple a l’Auditori
Nacional d’Andorra.
www.festivalnarcisoyepes.ad
Com a novetat, el Festival ha acollit per primera vegada un concert
infantil i familiar, a càrrec de Geronimo Stilton amb Els Fantàstics i
la Companyia de la Fantasia, amb l’objectiu d’apropar la música
a les noves generacions, facilitar-los-en el coneixement i permetre
gaudir-ne en família.

Andrea Motis & Joan Chamorro
Group amb l’ONCA.

El Sextet Romàntic.

Els Amics de les Arts.

Maria de Medeiros.

Geronimo Stilton.

Luz Casal.
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Suport a la creació escènica
A través de la Fundació Crèdit Andorrà, hem continuat la nostra
col·laboració amb l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), principal
plataforma de les arts escèniques del país. La programació ha
combinat el teatre en petit format, la dansa, el misteri i el teatre
infantil amb les obres Traços, La casa de Bernarda Alba, El secret
de la Lluna i de les papallones, La mà de mico i Promenade.

L’obra “Promenade”
va tancar la temporada
de l’Escena Nacional
d’Andorra.

Promoció del patrimoni cultural
L’exposició Benvingudes a casa vostra! Les obres d’art patrimonials
fora d’Andorra va portar a Andorra part del patrimoni artístic
espoliat al país. La mostra va reunir obres d’art religiós, de diferents
èpoques, que van marxar d’Andorra durant la primera meitat del
segle XX i que actualment es conserven al Museu Nacional d’Art de
Catalunya o en institucions públiques i privades d’Andorra. Crèdit
Andorrà hem patrocinat l’esdeveniment i hi hem col·laborat amb la
cessió de la predel·la i la taula L’aparició al mont Gàrgan del retaule

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

de Sant Miquel de Prats, pertanyents al fons d’art del Banc, un dels
més destacats en el seu àmbit.
Amb motiu del 25è aniversari de Banco Alcalá, per primera vegada
hem presentat el fons d’art de Crèdit Andorrà fora del país, en el
marc de l’exposició Artistas de la Escuela de París y colección de
relojes singulares del fondo de arte de Crèdit Andorrà, que ha tingut
lloc a Madrid.

Al servei del medi ambient
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Fragment de la taula
“L’aparició al mont Gàrgan”.

L’exposició per commemorar
el 25è aniversari de Banco
Alcalá va presentar una part
important del fons d’art de
Crèdit Andorrà.
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Al servei del client

Divulgació del patrimoni natural
Donar a conèixer la riquesa i la varietat del medi natural andorrà és
l’objectiu del programa divulgatiu Espai natural. La sèrie
audiovisual està protagonitzada pels investigadors i col·laboradors
del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra
(Cenma) i s’emet cada setmana per Andorra Televisió.
Crèdit Andorrà ens hem sumat a la celebració del 10è aniversari de
la declaració de la Vall del Madriu-Perafita-Claror com a paisatge
cultural del patrimoni mundial per la Unesco, amb la projecció d’un
vídeo sobre la Vall i la xerrada La coexistència mil·lenària entre la
natura i l’home a la muntanya andorrana, a càrrec de Susanna Simon,
directora del Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

A prop de les persones
En el terreny social hem continuat assumint la nostra
responsabilitat vers el país a través d’un ampli ventall de programes
i patrocinis dirigits a diferents col·lectius de la societat.

L’esport per al desenvolupament de la persona
Presentació de la primera
edició de la cursa
Casamanya Extrem.

Conscients de la importància de promoure un estil de vida actiu i
crear hàbits saludables relacionats amb la pràctica esportiva,
patrocinem un gran nombre d’iniciatives de caràcter popular i
emmarcades en tres grans àrees d’activitat:
• Muntanya
• Andorra Ultra Trail Vallnord
• Cursa Casamanya Extrem
• Cursa popular d’AnyósPark
• Golf
• Pro-Am Crèdit Andorrà
• Pro-Am Soldeu Camp de Golf
• Trofeu Golf Master
• Campionat Social Club de Golf Principat
• VII Campionat European Team Championship
• Mountain Golf Experience Sport Hotel Hermitage & Spa
• Motor
• Trofeu Andros

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient
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L’actiu dels més grans
El ferm i llarg compromís de la Fundació Crèdit Andorrà amb
el benestar de la gent gran es fa efectiu a través de diferents línies de
treball que conflueixen en el projecte La força dels grans,
centralitzat principalment des de L’espai, el centre d’activitats
i de relació de la gent gran.
• La renovació (restyling) del blog de L’espai, que s’ha ampliat
amb continguts d’interès per a la resta de la població. Amb
aquest objectiu ha editat una guia de consells nutricionals
relacionada amb els tallers d’alimentació saludable portats
a terme a L’espai.
www.lespai.fundaciocreditandorra.ad
• Tallers d’informàtica i noves tecnologies, i de teatre. El grup de
teatre de L’espai ha protagonitzat una adaptació de la comèdia
musical d’humor Besos.
• Conferències i tallers sobre salut, sota el paraigua del programa
Envelliment saludable.
• Xerrada sobre l’IRPF per resoldre dubtes sobre l’aplicació
del nou impost.
Amb motiu del 10è aniversari de l’Associació de Gent Gran
Voluntària (AVIM), s’ha organitzat el concert Llum, càmera...
acció!, obert a tothom i protagonitzat per un quintet de l’ONCA i
un narrador que han interpretat alguns temes de les obres musicals
més conegudes del cinema. Amb el suport de la Fundació Crèdit
Andorrà, l’AVIM compta amb més de 280 socis que treballen per
millorar la qualitat de vida del col·lectiu de la gent gran a través
de l’acompanyament de les activitats promogudes des de L’espai.

La sortida amb raquetes a
Naturlandia va aplegar un
gran nombre de participants.
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Al servei del client

Atenció a les necessitats socials
Des de la Fundació Crèdit Andorrà mantenim una decidida aposta
per oferir als segments de població més vulnerables oportunitats
que millorin el seu benestar i qualitat de vida. Amb aquesta
voluntat impulsem programes i iniciatives per fer front a reptes
emergents i noves necessitats socials. L’anticipació, detecció i
identificació de carències no cobertes per altres institucions i la
flexibilitat per oferir una resposta ràpida a les noves demandes que
afloren a la societat guien la nostra acció social.

La salut al dia
El programa La salut al dia està permanentment atent a les
necessitats informatives i formatives de les persones afectades per
malalties de gran impacte social i els seus familiars i cuidadors.
Amb l’objectiu de millorar-los la qualitat de vida i oferir-los eines
per fer front al dia a dia, s’ofereixen conferències, tallers i material
divulgatiu relacionats amb la nutrició, l’obesitat infantil o
l’educació infantil, entre d’altres.
Una de les iniciatives més destacades d’enguany ha estat el taller
Harmonia i benestar, que, amb 8 sessions, ha donat suport als
professionals i familiars que cuiden persones afectades per alguna
malaltia crònica, oferint-los les eines per adaptar-se a aquesta situació.
Altres inciatives han estat les conferències:
• Salut i malaltia, un fràgil equilibri, amb la Dra. Carme
Mombiedro.
• Trastorns relacionats amb el gluten. Nous conceptes, amb
Gemma Castillejo.

David el Mag en un moment
de l’espectacle.

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient
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Organitzats per la Fundació Crèdit Andorrà i amb la col·laboració
de la Fundació Abracadabra, s’han portat a terme espectacles de
màgia protagonitzats per David el Mag per fomentar la il·lusió i
l’optimisme entre els assistents.

Banc d’Aliments de Càritas Andorrana
La col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà amb el Banc
d’Aliments de Càritas s’adapta en funció de les necessitats més
emergents de les famílies afectades per una situació de precarietat
econòmica. El 2014 el nostre suport s’ha materialitzat en forma de
subvencions per a la compra de productes de la llar i higiènics i vals
per a productes frescos.

147 famílies ateses
al Banc d’Aliments

Federació Special Olympics
Com a patrocinadors de la Federació Special Olympics Andorra,
hem donat suport al 5è Trofeu Internacional d’Esquí a Soldeuel Tarter i 19 atletes han viatjat a Anvers (Bèlgica) per participar
en els Jocs Europeus d’Estiu.

Programa Concòrdia
La Fundació continua amb el seu suport al programa de donació
d’unitats de sang de cordó umbilical. L’elevada participació i
adhesió ciutadana amb què compta i els elevats nivells de qualitat
assolits posen de manifest la seva plena consolidació i el situen com
un dels millors del programa Concòrdia, del qual forma part. El
2014 ha tancat amb 309 dones inscrites i 252 unitats de cordó
recollides. Aquest any ha estat marcat pel lliurament per a
trasplantament de la primera unitat de sang de cordó obtinguda
mitjançant el programa andorrà.

309 dones inscrites
252 unitats de cordó
donades
1 trasplantament

Objectius 2014-2015
Consolidar els programes de patrocinis i col·laboracions en àmbits estratègics.
Continuar apostant per la formació com a motor de desenvolupament
econòmic i social.
Estendre a la resta de països on som presents el valor de la implicació en el
territori com a eina de progrés.
En procés d’execució
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Orientació
a objectius

Al servei del client

Proactivitat
i innovació

Treball
en equip

La gestió ambiental de Crèdit Andorrà és un eix clau de l’estratègia
de responsabilitat social corporativa del Grup i està integrada en el
model de negoci del Banc. La nostra reiterada responsabilitat
ambiental, impulsant accions per reduir els impactes i emprenent
iniciatives per promoure una consciència sostenible entre els
proveïdors, empleats, clients i el conjunt de la societat, ens posiciona
com un dels bancs andorrans pioners en estratègia ambiental.

10 anys del Sistema de Gestió
Mediambiental
L’actuació ambiental de Crèdit Andorrà es fonamenta en l’efectivitat
i millora contínua del nostre Sistema de Gestió Mediambiental
(SGMA), certificat d’acord amb la norma ISO 14001 i que inclou
totes les oficines i centres operatius del Banc. En paral·lel, treballem
per fer extensiu aquest compromís a les nostres filials d’arreu del
món.

Línies d’actuació de l’SGMA
•
•
•
•
•
•
•

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

El compromís a llarg termini envers el medi ambient es posa de manifest amb la
celebració el 2014 dels 10 anys de la implantació de l’SGMA, sent pioners al país
en l’impuls de mesures que redueixen l’impacte de la nostra activitat empresarial
a l’entorn.

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient

Implicació

Responsabilitat

Sensibilització i formació

Som el primer banc andorrà
que participa activament en el
Programa mediambiental de les
Nacions Unides per a les finances
(UNEP FI) i que ha incorporat
en les seves activitats les bones
pràctiques establertes en la
Sustainable Banking Guide.

A través del fons Crediinvest
Sicav Sustainability, oferim als
nostres clients la possibilitat
d’invertir en renda variable en
empreses capdavanteres en el
sector del creixement sostenible
o que apliquen criteris ambientals
en la seva activitat.

La participació en el Fòrum
Mundial de les Inversions i en
la reunió anual de la UNEP FI,
i la presència en grups de treball
internacionals sobre el medi
ambient en l’àmbit del negoci
bancari i financer ens permeten
conèixer de primera mà quines
són les tendències i reptes
ambientals i els instruments més
adients per afrontar-los.

El 2014 el patrimoni d’aquest
fons ha estat de 3,63 M €, amb
una rendibilitat del 6,5%.

En el marc de la participació
de Crèdit Andorrà a la Fira
d’Andorra la Vella, hem ofert
als més petits la possibilitat de
participar en activitats d’educació
ambiental, fruit de la nostra
convicció que invertir en la
formació dels més joves és la
millor garantia per a un futur
més sòlid.
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En l’àmbit intern, busquem
implicar totes les persones del
Grup en bones pràctiques
ambientals a aplicar en la seva
activitat diària, a través del canal
de comunicació interna
WeCrèdit.

Jocs infantils a l’estand
de Crèdit Andorrà a la Fira
d’Andorra la Vella.
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Eficiència energètica i emissions
Accions de millora implantades els darrers 10 anys
• Ús de sistemes d’il·luminació de baix consum a les oficines i edificis
corporatius: LED, fotocèl·lules i sensors als rètols exteriors.
• Instal·lació de sistemes de monitoratge i control.
• Aplicació de criteris d’eficiència energètica en la construcció i remodelació
d’oficines i edificis corporatius: aïllament, sectorització i sistemes de
climatització (free-cooling, bomba de calor amb VRV).
• Realització d’estudis i auditories energètiques. Realització d’estudis
relacionats amb la petjada de carboni: anàlisi del cicle de vida i càlcul de la
petjada de carboni dels productes del Banc, compensació d’emissions de les
campanyes de màrqueting i compensació d’emissions dins d’Andorra.

Energia
La reducció del consum d’energia elèctrica és constant any rere any
com a conseqüència de les accions de millora implantades. Pel que
fa al consum de gasoil durant el 2014, s’ha registrat un lleuger
augment respecte a l’any anterior per un increment de la superfície
climatitzada amb calderes de gasoil a l’edifici de Fiter Rossell.
La implicació dels responsables de medi ambient i dels empleats de
les oficines és clau a l’hora d’implantar millores i bones pràctiques
ambientals. En aquest sentit, destaca la reducció aconseguida
en el consum d’energia a l’oficina d’Encamp, fruit d’una proposta
de millora de l’aïllament sorgida dels empleats mateixos.

Oficines i edificis de Ròdol,
ICA i seu social

Consum d’energia elèctrica

Consum de gasoil
Nota: Dades d’octubre de 2013 a setembre de 2014.

Tendència

2012

2013

2014

MWh

5.847

5.479

4.586

–16,3%

kWh/m2 d’oficina

316,0

299,0

246,2

–17,6%

kWh/empleat

12.079,9

11.204,1

9.172,1

–18,1%

MWh

1.597

1.781

1.869

+4,9%

kWh/m2 d’oficina

125,91

140,45

140,68

+0,2%

2013-2014

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient
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Emissions
La reducció de les emissions de CO2 no vinculades als
desplaçaments és deguda a un consum d’electricitat més baix. En
els darrers deu anys les emissions de CO2 per empleat han passat
de 5,2 tones l’any 2004 a 2,7 tones l’any 2014. Aquesta reducció
equival a 23.400 km (mitja volta al món en avió). Pel que fa a les
tones de CO2 derivades dels desplaçaments, l’augment és fruit
d’una comptabilització més exhaustiva de les fonts d’emissió, ja que
s’han tingut en compte tots els mitjans de transport.
Tendència

2012

2013

2014

Electricitat

917,9

865,6

820,9

–5,2%

Gasoil

435,1

486,2

510,1

+4,9%

Total

1.353,0

1.351,9

1.331,0

–1,5%

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

7,3

7,4

7,1

–3,1%

t de CO2 derivades del consum energètic/empleat

2,8

2,8

2,7

–3,7%

–

130,8

163,4

+24,9%

t de CO2 derivades del consum energètic*

t de CO2 derivades dels desplaçaments
Nota: Dades d’octubre de 2013 a setembre de 2014.
* Dades de la Comissió Nacional d’Energia d’Espanya (2013) i dades del grup
EDF d’energia de França (2014). S’ha considerat que el 2013 el 85% de l’energia
elèctrica comprada a l’exterior d’Andorra provenia en un 44% de França i en un
56% d’Espanya. El 15% restant ha estat produït a Andorra, essent associada la
seva totalitat a energia hidràulica perquè, tot i que una petita part de l’energia és
generada en el CTR, no es disposa de dades d’emissions de CO2 associades, per
això s’ha obviat en el càlcul (FEDA, Memòria RSC, 2012).
Font: Elaboració pròpia.

2013-2014
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Millor gestió dels consums i residus
Aigua

Accions de millora implantades els darrers 10 anys
• Instal·lació de sistemes de monitoratge i control.
• Substitució dels sistemes de refrigeració per sistemes VRV.
Aplicació de criteris d’estalvi d’aigua en la construcció i remodelació d’oficines i
edificis corporatius: aixetes i cisternes de WC.
L’augment del consum d’aigua es deu principalment a les reformes i activitats
de manteniment realitzades a la Seu Social. Els consums més significatius es
deuen als sistemes de climatització mitjançant torres de refrigeració amb circuits
d’aigua oberts, els quals es van substituint progressivament per sistemes VRV.

Consum d’aigua

2012

2013

2014

Tendència 2013-2014

10.222

8.126

8.632

+6,2%

m3/m2 d’oficina

0,55

0,44

0,46

+4,5%

m3/empleat

21,12

16,62

17,26

+3,9%

m3

Nota: Dades d’octubre de 2013 a setembre de 2014.

Al servei de la comunitat

Al servei de l’equip humà

Al servei del medi ambient
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Materials

Accions de millora implantades els darrers 10 anys
• Reducció del consum de paper per a clients amb la posada en funcionament
de l’e-Crèdit i l’impuls de campanyes per fomentar l’ús de canals alternatius.
• Sistematització de la implantació de bones pràctiques en l’ús de materials
(paper, tòners, etc.).
• Elaboració d’una guia de bones pràctiques per a les compres.
• Implantació de la plataforma informàtica Avaloq, que permet optimitzar els
enviaments i les impressions per a clients.
Per fomentar entre els clients l’ús de canals alternatius, en els darrers anys hem
portat a terme campanyes de sensibilització, les quals han tingut com a resultat
un reducció efectiva del consum de paper.

Paper d’ús intern

Paper per a clients

Tòners

2012

2013

2014

Tendència 2013-2014

t

30,7

29,2

27,2

–6,9%

kg/empleat

63,5

59,6

54,3

–9,0%

t

28,3

18,9

18,6

–2,0%

kg/client

0,4

0,2

0,2

0%

Unitats

757

686

687

+0,1%

Unitats/empleat

1,6

1,4

1,4

–2,1%

Nota: Dades d’octubre de 2013 a setembre de 2014.

El 2014 en xifres
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Al servei del client

Residus

Accions de millora implantades els darrers 10 anys
• Implantació i sistematització de la recollida selectiva de residus a les oficines i
edificis corporatius.
• Implantació d’accions per a la reducció de la generació de residus: digitalització
del recull de premsa, adquisició de productes amb envasos retornables.
• Revisió dels circuits de recollida selectiva dels residus per incrementar-ne la
valorització.
Es constata una millor gestió dels residus gràcies al contracte amb un gestor
especialitzat que recull la totalitat de deixalles i és responsable de gestionar-les
de manera integral. A través de l’SGMA actuem activament en la millora de la
gestió de residus a través dels delegats d’oficines i de les auditories, buscant la
proactivitat entre empleats i empreses subcontractades.

Paper d’oficina

Cartró

Diaris

Plàstics

Tòners

Fluorescents

Tendència

2012

2013

2014

kg

26.858

15.984

13.562

–15,2%

kg/empleat

55,5

32,7

27,1

–17,0%

kg

202

1.878

1.785

–5,0%

kg/empleat

0,4

3,8

3,6

–7,1%

kg

4.768

1.913

1.856

–3,0%

kg/empleat

9,9

3,9

3,7

–5,1%

kg

102

1.141

1.230

+7,8%

kg/empleat

0,2

2,3

2,5

+5,4%

Unitats

393

508

480

–5,5%

Unitats/
empleat

0,8

1,0

1,0

–7,6%

Unitats

1.272

1.365

1.456

+6,7%

Unitats/100 m2
d’oficines

6,9

7,4

7,8

+4,9%

Nota: Dades d’octubre de 2013 a setembre de 2014.

2013-2014

Tractament

Reciclatge. Gestor
especialitzat
Reciclatge. Gestor
especialitzat
Reciclatge. Gestor
especialitzat
Reciclatge. Gestor
especialitzat
Reciclatge o valorització
energètica. Gestor
especialitzat

Reciclatge. Deixalleria

Al servei de l’equip humà

Al servei de la comunitat

Al servei del medi ambient
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Objectius 2014
Minimitzar les impressions innecessàries i reduir el consum de paper DIN A4.
Conscienciar els empleats de les bones pràctiques d’eficiència energètica mitjançant
monitoratges a les oficines.

✓

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

✓

Incorporar requisits ambientals per a les compres a empreses proveïdores.

✓

Aplicar les bones pràctiques de la Sustainable Events Guide a totes les col·laboracions
i patrocinis del Banc.

✓

Celebrar els 10 anys de la implantació de l’SGMA amb accions dirigides als
empleats del Grup i a la població.

✓

Col·laborar amb la UNEP FI i el GHG Institute per mesurar els gasos hivernacle
dels productes d’inversió.

✓

Crear una guia de bones pràctiques per als departaments del Banc d’acord amb
la Sustainable Banking Guide.

✓

✓Assolit

En procés d’execució

Objectius 2015
Ampliar l’equip de l’SGMA amb la incorporació de responsables de l’àrea de Negoci.
Actualitzar els continguts de la Guia de bones pràctiques per a empleats i fer-ne difusió.
Analitzar el risc ambiental de les operacions de crèdit i dels productes d’inversió i informar-ne els clients.
Oferir als clients informació sobre els indicadors de sostenibilitat associats als productes d’inversió contractats.
Mesurar i compensar voluntàriament les emissions de carboni de Crèdit Andorrà.
Fer difusió de la Guia de bones pràctiques als departaments del Banc, d’acord amb la Sustainable Banking Guide.
Reduir el consum energètic de l’edifici administratiu de Sant Julià a partir de la millora dels aïllaments.
Reduir el consum energètic de l’Edifici Crèdit Centre mitjançant la renovació del mur cortina.
Crear una secció específica de medi ambient a la Intranet.
Realitzar un estudi per incloure les activitats, productes i serveis del Grup dins l’abast de l’SGMA.
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