
Territoris on som 
presents

La seu central de MoraBanc està ubicada a Andorra la Vella. A més, per oferir una 

atenció de qualitat als clients, disposem d’oficines arreu del país. 

D’acord amb la nostra vocació internacional, des de 2008 som presents també 

al mercat internacional. Disposem de dues gestores de patrimoni, filials de Mora  

Wealth Management, que operen a Zuric (Suïssa) i a Miami (EUA). 

A Miami, oferim una activitat de Mora WM Securities, amb un broker dealer dedicat a 

la intermediació en la compravenda de valors per compte de tercers. A Luxemburg, 

gestionem fons d’inversió dins d’Amura Funds SICAV.

La gestora de patrimonis de MoraBanc, Mora Wealth Management Miami i Zuric, es 

basa en un model multicustodi amb el consell independent com a norma obligatòria 

de conducta, en l’anàlisi detallada de l’estructura de costos del client en relació amb 

el seu banc custodi amb l’objectiu d’optimitzar-la, en l’assessorament financer a mida 

del client per part d’un grup de professionals de primer nivell i en la transparència en 

el model, tant d’assessorament com de costos.

La nostra vocació 
internacional ens 
genera noves 
oportunitats de 
negoci 
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1.A | Andorra la Vella
MORA BANC, SAU

Av. Meritxell, 96

(Serveis centrals)

Tel. +376 88 42 05

MORA BANC GRUP, SA

Av. Meritxell, 38

Tel. +376 88 47 05

BANCA D’EMPRESES

I CORPORATIVA

Av. Meritxell, 96

Tel. +376 88 42 35

BANCA INSTITUCIONAL

Av. Meritxell, 96

Tel. +376 88 45 30

1.B | Andorra la Vella
MORA GESTIÓ D’ACTIUS, 

SAU

Carrer de l’Aigüeta, 3

Tel. +376 88 48 98

2.A | Escaldes-
Engordany
MORA BANC, SAU

Plaça Coprínceps, 2

Tel. +376 88 45 05

2.B | Escaldes-
Engordany
MORA ASSEGURANCES, SAU

Plaça Coprínceps, 2

Tel. +376 88 48 74

3 | Ordino
MORA BANC GRUP, SA

Ctra. general d’Ordino,

Edifici Safir (baixos)

Tel. +376 88 47 8

4 | La Massana
MORA BANC, SAU

Av. Sant Antoni, 21,

Edifici Claperes

Tel. +376 88 48 05

5 | Sant Julià de Lòria
MORA BANC, SAU

Ctra. de la Rabassa, 2

Tel. +376 88 48 35

6 | Encamp
MORA BANC, SAU

Plaça del Consell, 14

Tel. +376 88 46 05

7 | Canillo
MORA BANC, SAU

Av. Sant Joan  

de Caselles, s/n

Tel. +376 88 46 35

8 | Pas de la Casa
MORA BANC, SAU

Carrer Catalunya, 5

Edifici Maià

Tel. +376 88 46 55

9 | Miami, Estats Units
MORA WM HOLDINGS 

USA, LLC

MORA WEALTH  

MANAGEMENT LLC

MORA WM SECURITIES, LLC

1450, Brickell Avenue,  

Suite 2900

33131 Miami, Florida

Tel. +1 305 459 5400

10 | Zuric, Suïssa
MORA WEALTH  

MANAGEMENT, AG

Talstrasse, 82

CH-8001 Zuric

Tel. +41 44 256 8050



ENTITATS DEL TERRITORI  
DE LES QUALS FORMEM PART

Associació de Bancs Andorrans: Andorran Banking (AB) 
És una associació fundada l’any 1960 que té per objecte social la 

representació dels interessos col·lectius dels establiments de crèdit, 

en particular envers les administracions públiques; la informació dels 

seus membres i del públic en general; l’estudi de qualsevol qüestió 

d’interès comú, per iniciativa pròpia o a petició del Govern d’Andorra; 

la redacció i proposta de les recomanacions oportunes per afavorir 

l’exercici de la professió de la banca i la cooperació entre diversos 

establiments de crèdit; així com la creació, l’organització i la gestió 

de serveis d’interès comú. L’AB representa els interessos de tots els 

seus membres i, alhora, garanteix la bona pràctica bancària i la imatge 

corporativa. MoraBanc forma part de l’AB des de l’inici.

Empresa Familiar Andorrana per a la Gestió de 
Qualitat Total (EFA)
Aquesta associació civil privada i no lucrativa vincula empreses i grups 

societaris que tenen com a denominador comú la pertinença a una 

família o grup familiar. L’objectiu és, en general, fomentar la cultura 

empresarial i, en particular, fomentar la continuïtat de l’empresa 

familiar i, eventualment, la integració dels descendents. També busca 

promoure la implantació de sistemes de gestió de qualitat total, 

basats en el model europeu d’excel·lència empresarial creat per la 

European Foundation for Quality Management. L’EFA promociona 

les iniciatives d’empreses familiars, fa costat als emprenedors i 

dona suport tècnic i formatiu als grups associats per elaborar una  

estratègia de planificació i de relleu generacional. A més, l’EFA és 

membre de l’European Family Business des de 2016. MoraBanc forma 

part de l’EFA des que es va crear l’any 2002.

Confederació Empresarial d’Andorra (CEA) 
Creada l’any 2004 i consolidada com a entitat representativa de 

l’associacionisme empresarial andorrà, realitza una funció activa 

d’interlocució amb el teixit empresarial andorrà, les institucions 

i la societat andorrana en general. Els seus objectius prioritaris 

són la integració, la promoció, la comunicació i el creixement tant 

d’afiliats com d’empreses individuals, dedicant esforços a la promoció 

del país, tant en l’àmbit econòmic com turístic. Així mateix, la CEA 

treballa per promoure l’impuls de noves idees d’emprenedoria i fa 

costat als joves empresaris per donar suport al futur empresarial 

andorrà. MoraBanc participa en la CEA com a membre de l’AB. 
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Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra 
(CCIS)
LA CCIS és una institució de naturalesa pública, però de base 

privada, creada per llei l’any 1993 per a la promoció econòmica i la 

defensa dels interessos generals de les empreses andorranes, que 

són qui en formen part. La CCIS treballa per millorar l’activitat de 

les nostres empreses des de diversos àmbits. D’una banda, duu a 

terme actuacions d’interès general que contribueixen al foment, la 

defensa i el suport de l’activitat econòmica i empresarial en general. 

També exerceix les competències publicoadministratives que la llei li 

atribueix. I, per últim, presta serveis que les empreses poden utilitzar 

com a ens independents. MoraBanc forma part de la CCIS des de la 

seva creació.

Institut d’Estudis Jurídics, Econòmics i Financers 
d’Andorra (JEF)
Aquesta institució acadèmica del Principat d’Andorra, creada l’any 

2007, promou el coneixement en els àmbits que li són propis. Els 

objectius principals d’aquesta fundació sense ànim de lucre són 

l’organització d’activitats de formació, i la recerca i la divulgació en 

els àmbits jurídic, econòmic i financer, amb un èmfasi especial en 

les activitats relacionades a escala internacional amb Europa amb 

interès per al Principat d’Andorra. Es tracta d’una fundació conjunta 

del Govern d’Andorra, la Cambra de Comerç, Turisme i Serveis del 

Principat d’Andorra, l’Associació de Bancs Andorrans i la Universitat 

d’Andorra, tots membres del Patronat. MoraBanc, com a membre de 

l’AB, en forma part des de l’inici.  

Cambra Franco-Espanyola de Comerç i Indústria 
(CFECI) de Barcelona
Institució privada creada l’any 1894 amb la finalitat de contribuir al 

desenvolupament de les relacions comercials entre França i Espanya, 

donant suport a iniciatives tant privades com públiques i organitzant 

una gran varietat d’activitats associatives. Ofereix activitats per ajudar 

els empresaris a desenvolupar una xarxa de contactes i facilita 

assistència comercial a les empreses franceses que volen implantar-

se a Espanya i a les companyies espanyoles que volen establir-se a 

França. MoraBanc forma part de la CFECI des de l’any 2013.




