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RESUM DEL 2020 DEL GRUP MORABANC

ACTIVITAT

SOCIETAT

CREIXEMENT DEL BENEFICI

15.087

3%

88.797

SEGUIDORS A LES XARXES
SOCIALS (FACEBOOK, TWITTER,
INSTAGRAM, LINKEDIN, YOUTUBE)

DE BENEFICI EN ACCIONS
A FAVOR DE LA COMUNITAT

RECOLLITS AMB
TARGETES SOLIDÀRIES

€

RENDIBILITAT

30,1 M €

+20%

9,47%

RESULTAT DEL BANC

D’INCREMENT
DEL RESULTAT

ROE

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

MITJANA BANCS UE: 1,53%*

XIFRES DE NEGOCI

+16%

+35%

+35%

DE CLIENTS DIGITALS

D’INCREMENT DEL
NOMBRE D’USUARIS

D’ACCESSOS A LA
BANCA EN LÍNIA

D’OPERACIONS
FETES A TRAVÉS
DE LA BANCA
ELECTRÒNICA

EQUIP HUMÀ

332

25.316

47%

98%

PERSONES*

HORES DE FORMACIÓ

DE DONES
EN PLANTILLA

DE CONTRACTES
INDEFINITS

* Mitjana any 2020

MEDI AMBIENT

721,8

-20%

tCO2 eq D’EMISSIONS
(TOT EL GRUP MORABANC)

DE REDUCCIÓ D’EMISSIONS
RESPECTE DEL 2019

8.005,5 M € +6,5%
D’INCREMENT
DE RECURSOS

EN RECURSOS DE CLIENTS

* Dades: https://www.bankingsupervision.europa.eu a 31/12/2020 ı Font: elaboració pròpia

48%

1.178,6 M € +0,4%
D’INVERSIÓ CREDITÍCIA

D’INCREMENT
D’INVERSIÓ
CREDITÍCIA

FORTALESA DE BALANÇ

25,5%

280,1%

SOLVÈNCIA RÀTIO CET1 FULLY LOADED

RÀTIO DE LIQUIDITAT (LCR VALOR MITJÀ)

MITJANA BANCS UE: 15,62% PHASE IN

MITJANA BANCS UE*: 171,78%*

QUALITAT CREDITÍCIA

FITCH RATINGS

3%

79,2%

BBB-

RÀTIO DE MOROSITAT

RÀTIO
DE COBERTURA

ESTABLE DES DEL 2015
DARRERA ACTUALITZACIÓ: ABRIL 2021

MITJANA BANCS UE: 2,63%*
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Pedro González Grau
President
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LA VISIÓ
DEL PRESIDENT
MoraBanc, el banc
de la nova Andorra

Hi ha qui diu que un dia sense contrarietats és un dia

Per quart any consecutiu el benefici ha crescut, i

perdut. Podríem discutir-ho, però del que sí que estic

hem arribat a l’exigent objectiu que ens vam marcar

segur és que les situacions límit són les que treuen

abans de saber que el món s’aturaria. Sumem recursos

el millor i el pitjor de les persones, les institucions,

gestionats de clients, que ja superen el màxim històric

empreses o governs. Aquest any, és indiscutible que

de la nostra entitat, i ho fem amb un balanç fort i sòlid

tots hem viscut una situació mai vista abans que ens ha

que incrementa la solvència i millora l’eficiència.

portat a escenaris tan inèdits com complicats.

Totes les xifres i indicadors creixen i es poden consultar

És inevitable que la pandèmia de la COVID-19 marqui la

en aquesta publicació, però més enllà dels números,

meva valoració de l’exercici 2020 com a president. I en

cal posar en valor les claus que han permès a

les primeres línies d’aquesta presentació vull enviar un

MoraBanc tenir aquests bons resultats enmig de la

missatge de solidaritat i afecte a totes les persones que

situació crítica que vivim. És important destacar que el

han passat per moments complicats a nivell personal

creixement del Grup no es fonamenta exclusivament

i professional. Més enllà d’aquestes afectacions del

en l’activitat d’aquest 2020; ve de lluny. Deia Robert

virus que en major o menor mesura ens han tocat a

Louis Stevenson: “no jutgis cada dia per la collita que

tots, empresarialment a MoraBanc hem d’estar molt

reculls, sinó per les llavors que plantes”. A MoraBanc

orgullosos de tot el nostre equip perquè en un any

estem rebent els fruits de tot el que hem cultivat en els

especialment difícil hem registrat uns resultats molt

últims anys amb l’esforç compartit entre tots. No es pot

meritoris.

valorar ni interpretar el resultat del banc el 2020 sense
veure el camí que es va iniciar fa sis anys.
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LA VISIÓ DEL PRESIDENT

Com ha passat el 2020, la meva entrada com a conseller

especialment la cultura interna que hem construït.

delegat de MoraBanc el 2014 va coincidir també amb

Tenir un equip compacte, motivat i compromès amb

una rellevant crisi en el sector financer mundial, i a

un projecte comú, és un dels actius més valuosos

Andorra en particular, amb un risc reputacional del

que pot tenir una empresa de serveis, i és un orgull

sector davant la caiguda d’un banc. Si ja tenia com a

poder afirmar que, a MoraBanc, el tenim. Hem estat

missió per part del consell d’administració transformar

capaços d’implementar en el nostre ADN la cultura del

el banc davant de les noves regulacions i tipus

canvi: sentir-nos còmodes quan l’entorn ens demana

d’interès baixos, l’acceleració de la crisi de BPA va fer

adaptació per donar resposta al que els clients esperen

que haguéssim de passar tots per un exercici real de

de nosaltres. Aquesta cultura, aquesta manera de ser

canvi. Vam iniciar llavors un pla de transformació que

i de fer, i un full de ruta definit i clar, on tenim present

ha estat clau per incorporar a l’ADN de MoraBanc

que el client és el centre en tot moment, suposa una

unes característiques que el 2020 han continuat sent

base sòlida i fiable per al MoraBanc d’avui i el dels

importants; les primeres llavors de futures collites.

propers anys.

Sempre molt enfocats en un únic objectiu: el client.
Intentem millorar constantment el nostre servei i
valor afegit. Tenim més clients i aquests, al seu torn,
treballen cada vegada més amb nosaltres.

En el futur l’entorn seguirà canviant. Andorra és un clar
exemple de com les coses es transformen. El Principat
creix amb un model de país que manté pilars de
sempre com el turisme, i que alhora obre nous camins.

Responent al que ens demanen i exigeixen els nostres

La transparència i l’homologació de les regulacions

clients, i també la societat, avui som un grup bancari

internacionals, una fiscalitat competitiva i una qualitat

més fort, més digital, més solvent i molt més eficient,

de vida excepcional atreuen avui a nous residents

i això no són només paraules. Som més forts perquè

particulars i empreses que s’estableixen o es creen

hem aconseguit atreure recursos i clients nous de

aquí. Les noves generacions poden desenvolupar el

manera constant en els darrers anys, i hem incrementat

seu talent i els seus projectes sense haver de marxar

el nostre volum de negoci internacional a Zuric,

gràcies a un món digital on la localització ja no és

Miami i, recentment, amb l’obertura de MoraWealth a

rellevant. MoraBanc és el banc de referència per a

Barcelona. Som més digitals perquè el 2014 vam iniciar

aquesta nova realitat, per a aquesta nova Andorra.

el projecte de MoraBanc Digital, que avui s’ha convertit

Perquè s’ha transformat al mateix ritme que el país,

en la banca en línia de referència a Andorra, premiada

gràcies als nostres equips, que saben gestionar el

internacionalment. Som més solvents perquè aquest

canvi i buscar les millors solucions en qualsevol

valor és part essencial de la nostra manera de fer banca

situació.

des de sempre i, en els darrers anys, hem continuat
incrementant la nostra ràtio de solvència, sempre molt
per sobre de la mitjana del sector a Europa. Som més
eficients perquè, amb la transformació del banc en
aquesta última etapa, tenim equips capaços de treure
el màxim rendiment als nostres recursos. El 2020 hem
tornat a augmentar els ingressos mentre hem reduït les
despeses en totes les línies, excepte en la de personal.

Ha estat un any difícil, però ha estat un any de què,
a MoraBanc, ens sentim orgullosos pels resultats
aconseguits i la feina feta. Seguirem per aquest
camí, sense por d’anar a contracorrent si cal, amb
transparència, màxima professionalització des de les
oficines fins al consell d’administració, i amb l’objectiu
de superar les expectatives dels nostres clients. 2021
no serà un any fàcil, però confiem en Andorra, confiem

Gràcies a aquests valors, els bons resultats de la

en les persones, en les empreses i en la societat. Per

nostra entitat són una tendència que es manté en

la nostra banda, continuarem esforçant-nos per seguir

els últims exercicis. Més enllà dels números, valoro

sent banc de confiança per a tothom.

7

8

LA NOSTRA VISIÓ PER
A LA CREACIÓ DE VALOR
Com ens organitzem per crear valor

Fundat el 1952, MoraBanc preserva els valors d’empresa

La creació de valor és el nostre objectiu principal. Volem

familiar i manté el 100% de capital familiar i andorrà, en

generar un impacte positiu a llarg termini per a tots els

mans de la família Mora. El nostre model de banca es

grups d’interès. Treballem per satisfer les necessitats

fonamenta en el compromís amb el desenvolupament

dels clients i per oferir-los uns serveis i productes de

sostenible d’Andorra i dels seus ciutadans, així com

màxima qualitat.

en la implementació de noves estratègies per afrontar
reptes futurs.

CAPITAL I VALORS
FAMILIARS

COMPROMÍS
SOSTENIBLE

NOVES
ESTRATÈGIES

IMPACTE
POSITIU
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VISIÓ

Què diferencia MoraBanc
BEST CONSUMER DIGITAL BANK,
ANDORRA

CULTURA
CORPORATIVA FORTA
que ha implementat el canvi
com a eix de creixement i millora
contínua.

GESTIÓ ECONÒMICA
PRUDENT
I CONSERVADORA
que ens posiciona com un dels
bancs més solvents.

EQUIP DE GESTIÓ
EXPERIMENTAT
que ha conduït l’entitat al camí
dels beneficis creixents per quart
any consecutiu després d’un
procés de transformació per fer
front als canvis de l’entorn i del
negoci.

BANC 100%
FAMILIAR
que pren decisions de continuïtat i
permanència a llarg termini i una
estratègia que busca la creació de
valor de manera sostenible.

BEST MOBILE BANKING APP,
ANDORRA

2020

2020

MORABANC

MORABANC

LIDERATGE
DE LA TRANSFORMACIÓ
DIGITAL
al servei del client: premis World
Finance per quart any consecutiu
com a Millor Banca Digital
i Millor App.

Acord exclusiu amb Goldman Sachs
Asset Management que suma valor
per als clients i reforça la gestió de
carteres i l’assessorament a clients,
un acord de col·laboració amb Banco
Santander pel servei de confirming
internacional, una aliança estratègica
amb el grup Pyrénées per desenvolupar
el finançament del consum i una
col·laboració amb el prestigiós bufet
d’Advocats Cuatrecasas per donar
formació a empleats, clients i assessors.
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La nostra proposta de valor
La relació amb els clients i la seva satisfacció es troben

D’acord amb la nostra vocació internacional, des del

al centre de la nostra estratègia.

2008 estem presents en altres jurisdiccions.

La nostra preocupació principal és orientar els clients

Disposem de dues gestores de patrimonis, Boreal

en tots els aspectes financers de la seva vida. Per

Capital Management, que operen a Zuric (Suïssa) i a

això ens esforcem a conèixer les seves necessitats i

Miami (EUA) i d’una agència de valors a Barcelona

expectatives per adaptar els processos, productes i

(Espanya) sota la marca MoraWealth per oferir serveis

serveis de manera contínua dins d’un model de negoci

personalitzats de gestió discrecional de patrimonis i

basat en la transparència, la innovació i l’eficiència.

assessorament financer.

MoraBanc posa a disposició dels seus clients serveis de

A Miami, també oferim el servei de broker dealer,

banca comercial, banca privada i wealth management,

dedicat a mediar en la compravenda de valors per

fons d’inversió gestionats per la societat gestora del

compte de tercers amb Boreal Capital Securities.

grup i assegurances de la companyia asseguradora del
grup. L’any 2020 el volum d’operacions ha estat de
9.194 milions d’euros, un 5,8% més que el 2019.

Distribuïm una varietat de fons d’inversió dins de Mora
Funds SICAV, domiciliats a Luxemburg, i Mora Gestió
d’Actius, SAU actua com a assessor d’inversions.

La seu central de MoraBanc està ubicada a Andorra la
Vella i disposem d’oficines arreu del país per oferir una
atenció de qualitat als clients.

ORIENTACIÓ

EFICIÈNCIA

CLIENTS
INNOVACIÓ

TRANPARÈNCIA
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Les nostres àrees d’activitat

Com ens diferenciem

Els nostres clients

BANCA COMERCIAL
La banca comercial de MoraBanc és un
dels pilars de la nostra oferta per brindar
els millors productes i serveis als clients
amb l’objectiu de liderar el mercat.

Desenvolupem una segmentació comercial
segons les necessitats de cada grup, tenint en
compte l’edat i els hàbits de comportament.
Ens adrecem a cada grup a través de diferents
canals de comunicació: cartes, correus
electrònics, SMS, etc.

Particulars
Negocis
Empreses
Professionals

La inversió en noves tecnologies ens permet
enfortir la relació amb els clients, consolidar
amb ells un diàleg més estret i facilitar el vincle
amb el banc gràcies a una simplificació de les
gestions.

BANCA PRIVADA I “WEALTH MANAGEMENT”
Totes les activitats de banca privada de
MoraBanc són gestionades per personal
expert per tal d’oferir un servei excel·lent
als clients.
Disposem de gestors especialitzats i
d’un ampli equip professional orientat al
suport i a l’assessorament per trobar la
millor solució per a cada perfil de client
en les qüestions relacionades amb la
gestió del seu patrimoni.

BANCA PRIVADA
La banca privada de MoraBanc adopta un
model de gestió que gira entorn del client i que
es basa en les relacions estretes de confiança
mútua. La nostra missió és identificar i analitzar
els objectius personals dels clients per tal de
proposar i dissenyar solucions que satisfacin les
seves necessitats. Per complir aquest propòsit,
posem a la seva disposició professionals altament
qualificats amb una àmplia experiència.

BOREAL CAPITAL MANAGEMENT
Boreal Capital Management, la gestora de
patrimonis de MoraBanc a Miami i a Zuric,
aporta un valor afegit sofisticat en la gestió
del patrimoni dels clients. Es tracta de serveis
de gestió que ofereixen solucions integrals
d’inversió a través de múltiples bancs custodis
i en diferents jurisdiccions d’àmbit internacional.
Disposa de professionals de primer nivell que
analitzen de manera detallada l’estructura de
costos del client en relació amb el seu banc
custodi amb l’objectiu d’optimitzar-la, i que
assessoren el client en aspectes financers.

Particulars amb
grans patrimonis
(HNWI)

Particulars amb
grans patrimonis,
gestores de
patrimonis familiars,
clients institucionals
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Les nostres àrees d’activitat

Com ens diferenciem

Els nostres clients

MORAWEALTH

Particulars amb
grans patrimonis,
gestores de
patrimonis familiars

BANCA PRIVADA I “WEALTH MANAGEMENT”

L’agència de valors situada a Barcelona
ofereix serveis d’assessorament financer, de
gestió discrecional de patrimonis ajustada i
personalitzada segons les necessitats de cada
client, així com de recepció i transmissió d’ordres.
És una oferta de valor diferenciada gràcies al
valor diferencial que genera l’acord global que
el grup MoraBanc té amb Goldman Sachs Asset
Management.

MORABANC ASSET MANAGEMENT
Mora Gestió d’Actius, SAU és la filial de
MoraBanc, responsable de l’activitat de
gestió d’organismes d’inversió col·lectiva
del grup, que opera sota la marca
MoraBanc Asset Management.

Els principis que guien les nostres decisions són
la prudència, la diversificació i la transparència.
L’univers de MoraBanc Asset Management se
centra principalment en la renda governamental
i corporativa, així com en la renda variable i les
divises en l’àmbit europeu, nord-americà i dels
països emergents.

Clients de banca
país, banca privada
i wealth management

Té l’objectiu d’oferir tota mena d’assegurances
en la branca de vida i les garanties de salut
complementàries a les garanties de vida. A més
de les assegurances de vida, l’entitat ofereix
productes d’estalvi i previsió, com ara els plans
de pensions i jubilació i les unit linked.

Clients de banca
país, banca privada
i wealth management

MORABANC ASSEGURANCES
Mora Assegurances, SAU és la companyia
d’assegurances de vida de MoraBanc.

13
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La nostra missió, visió i valors,
els nostres objectius i marca
MISSIÓ
La missió missió de MoraBanc és atendre les necessitats

habitants del país. Per això treballem per aconseguir el

dels clients i satisfer les seves expectatives, amb una

desenvolupament sostenible d’Andorra i per situar-nos

organització orientada a la creació de valor i amb la

com a model d’altres operadors del mercat i empreses.

qualitat com a element competitiu diferencial.

Per fer-ho, ens hem compromès a incorporar els

A MoraBanc desenvolupem la nostra missió entenent

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de

que hem d’escoltar el client i la resta de grups d’interès

les Nacions Unides com a punt de partida perquè la

oferint-los productes i serveis que satisfacin les seves

nostra activitat contribueixi als grans reptes econòmics,

necessitats.

socials i ambientals a escala global. Hem realitzat

També tenim un rol com a generador d’activitat
econòmica i benestar als mercats on operem, que
implica estar compromesos amb la sostenibilitat i els

Productes
i serveis

Actuem en el nostre dia
a dia amb consciència
mediambiental i social
per aconseguir els
objectius.

Operacions

l’exercici de relacionar i analitzar les activitats que
MoraBanc duu a terme per valorar com incidim en els
ODS i quina aportació hi fem.

Els productes bancaris amb visió
de sostenibilitat permeten crear
sinergies amb els clients i contribuir
directament al desenvolupament
sostenible.

Accions envers
la societat
i el medi ambient

Pensar en un món
millor forma part del
compromís de MoraBanc
amb la sostenibilitat.

Font: elaboració pròpia

VALORS

ÈTICA I INTEGRITAT
PROFESSIONAL

RESPECTE PELS
CLIENTS, LA SOCIETAT,
ELS EMPLEATS I
LA LEGALITAT

TRANSPARÈNCIA

INNOVACIÓ
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VISIÓ
Ser el millor banc per als nostres clients, ser la millor

resposta tecnològica al servei de les persones i ser el

empresa per als nostres empleats, tenir la millor

banc de referència.

Per complir amb la nostra visió, ens basem en cinc pilars:

VISIÓ A LLARG TERMINI

1

Les nostres decisions, basades en la satisfacció dels clients, tenen
una visió a llarg termini i pretenen mantenir i enfortir les relacions
que hi establim.

LA INNOVACIÓ COM A BASE DEL PROGRÉS

2

Ens caracteritzem per l’esperit innovador. Tenim la voluntat de
convertir-nos en un banc pioner que s’adapti als nous hàbits dels
clients.
Ens volem posicionar com a referent en innovació orientada als
clients.

VOCACIÓ INTERNACIONAL

3

Som un grup financer amb una clara vocació global. La diversificació
geogràfica ens ofereix grans oportunitats de negoci. Per això, fa
més de deu anys vam decidir ampliar la nostra presència fora de les
fronteres d’Andorra.

ENTITAT CONSOLIDADA, DE CONFIANÇA I PROPERA

4

La nostra activitat es regeix per la discreció, la transparència, la
qualitat i l’orientació als clients. Això es referma amb un esperit
d’esforç, compromís i dedicació per millorar els serveis que oferim.

TREBALLEM PER L’EXCEL·LÈNCIA AMB ENTREGA I ESFORÇ

5

Gràcies a una gestió prudent i responsable de la solvència i solidesa
del banc, i gràcies a la nostra experiència en el sector, ens posicionen
com un banc de confiança, compromès amb els clients i amb
productes i serveis de qualitat.
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MoraBanc, una marca de referència
amb un posicionament diferenciat
A l’octubre del 2020, MoraBanc va iniciar una campanya

emocional i positiva que va servir per vincular els valors

de posicionament de marca amb femunpaisnou.ad

de dels protagonistes als de MoraBanc.

amb la voluntat d’atorgar una major projecció a la
marca MoraBanc que permetés assentar els valors
dins de l’organització i aconseguir una major connexió
amb el públic extern amb una experiència de marca
alineada a l’estratègia del banc rellevant i memorable.

Aquesta campanya mostra protagonistes que amb la
seva manera de pensar i de fer les coses encaminen
Andorra cap a un país nou, modern i obert al món.
En un moment com el que estem vivint, l’optimisme
que transmeten totes les càpsules ha estat clau per la

Per fer-ho, es va traslladar el concepte “femunpaísnou”

seva gran acollida entre els nostres empleats, clients

mitjançant 4 càpsules de 4 personatges reals i coneguts

i la societat, fet que ha enfortit, encara més, la marca

que van compartir la seva història des d’una perspectiva

MoraBanc.

[ pas 1 ]

[ pas 2 ]

Elisabeth Olivé
Fundadora d’Epic Andorra

Max Commençal
Fundador de Commencal

La il·lusió de l’Eli per mostrar la cara més natural del

La visió del Max per crear una empresa de bicicletes

país amb allotjaments únics i experiències de muntanya,

innovadora l’ha dut a guanyar campionats del món

obrint les bordes als visitants amb un model de turisme

i a ser una de les marques més importants del món,

diferent. Una altra manera de descobrir Andorra.

avaçant-se al futur, des d’Andorra.

IL·LUSIÓ

VISIÓ
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femunpaisnou.ad

[ pas 3 ]

[ pas 4 ]

Bernat Altimir
Fundador de CityXerpa

Joan Albert Farré
Fundador del
Celler Borda Sabaté

L’empenta del Bernat li ha permès superar projectes

La dedicació de Joan Albert Farré, al celler Borda

fallits, perseverar i convertir-se avui en soci d’una de les

Sabaté, i la d’Esteve Tor, al celler Casa Auvinyà, han

apps andorranes amb més èxit, aportant digitalització

permès recuperar l’enologia a Andorra i portar-la a

al sector empresarial del país.

nivells d’excel·lència mai assolits fins ara.

EMPENTA

DEDICACIÓ
Esteve Tor
Cogerent del
Celler Casa Auvinyà
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LA NOSTRA ESTRATÈGIA
PER CREAR VALOR
A LLARG TERMINI I FER
FRONT ALS REPTES
DE FUTUR
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Lluís Alsina Àlvarez
Director General

REFLEXIONS
DEL
DI20

REFLEXIONS DEL
DIRECTOR GENERAL
Aconseguim un benefici de 30,1
milions d’euros el 2020, un any
abans del que estava previst
al pla estratègic

El 2020 ha estat un any que ha posat a prova la

videoconferència. El treball dels equips també es va

societat, l’economia, les empreses, els governs i les

adaptar a la distància gràcies a les eines tecnològiques

famílies. Un any en què hem patit pèrdues i hem vist

de què disposem.

la nostra llibertat limitada per fer front a la pandèmia
causada per la COVID-19. Però d’aquesta situació
n’estem aprenent moltes coses, tant a nivell personal
com col·lectiu.

Com a director general, estic orgullós de la feina feta,
de la gran resposta dels nostres equips i també agraït
per la confiança dels nostres clients. El full de ruta que
teníem marcat en el nostre pla estratègic s’ha pogut

A MoraBanc, la crisi sanitària també ens ha posat a

mantenir davant les adversitats gràcies a la capacitat

prova, tant al nostre equip com a la nostra estratègia,

d’adaptació que hem tingut tots. El resultat ha estat

la nostra resiliència, la nostra capacitat d’adaptació,

a l’altura de l’esforç, aconseguint en dos anys els

els nostres sistemes tecnològics i els nostres clients. A

objectius que, al pla estratègic, teníem previstos

prova perquè el dia 15 de març del 2020 vam haver de

en tres. Tanquem l’exercici amb un benefici de 30,1

reduir el contacte personal, la base del nostre negoci,

milions d’euros, un 19,7% més que el 2019, tot i haver

per treballar des de casa, protegir les persones que

realitzat unes fortes provisions per fer front als riscos

treballen de cara al públic i els clients, i potenciar

per la crisi sanitària.

al màxim la banca en línia i l’atenció per telèfon o
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Aquest any 2020 encadenem el quart any consecutiu

Ara bé, per als reptes de futur i davant les incerteses,

de resultats creixents gràcies a una estratègia ben

seguim reforçant el nostre balanç. Durant el 2020,

planificada i ben executada. En la meva valoració

hem increment de forma notòria la nostra ràtio de

publicada a la memòria de l’any passat, explicava els

solvència, situant-la a 25,5% (CET1 fully loaded);

pilars de la nostra entitat, que són l’atenció i el servei al

també hem millorat l’eficiència de l’entitat (60,5%),

client, la transformació digital i la fortalesa del balanç.

la rendibilitat (ROE del 9,47%), la ràtio de cobertura

És sobre aquesta base que gravita la transformació del

(79,2%) i la ràtio de morositat (3,0%). Aquestes dades

banc i el creixement sostingut, una inèrcia positiva que

de MoraBanc ens posicionen com un banc fort i segur

hem aconseguit en els darrers exercicis. Fa un any i

per als nostres clients.

mig que vam agafar una velocitat de creuer que ens
ha donat un avantatge competitiu important. Aquesta
inèrcia permet que la nostra nau segueixi avançant
gràcies a l’esforç fet per part de tots després d’uns anys
en què vam haver de prendre decisions difícils. I, tenint
clar el port on volem anar, tots els vents ens poden
ser favorables.

A més de la fortalesa del balanç i del servei al client,
la identitat i l’oferta digitals són també un element
imprescindible i, en fer balanç del 2020, ho hem
de destacar especialment. Ser un banc digitalment
avançat va ser vital per poder traslladar en qüestió
d’hores bona part de l’activitat del banc fora de les
oficines i treballar des de casa sense que el servei

Tenir un bon rumb ens ha permès incrementar

se’n ressentís. D’altra banda el servei de banca digital,

l’atracció com a banc de referència al nostre mercat.

repetidament premiat internacionalment en els darrers

Aquesta atracció de nous clients es veu reflectida en

anys, ha estat un bon canal per als clients. El 2020,

el creixement de recursos de clients un 6,5% aquest

l’operativa en línia ha crescut un 35% i ha disminuït la

2020, situant-se per sobre dels 8 mil milions d’euros.

presència física a les oficines.

Els recursos de clients han crescut en totes les àrees de
negoci del banc i de les filials a l’estranger. Aquestes
darreres representen un 32% del total del volum de
recursos de clients, consolidant una diversificació
necessària de l’activitat. La inversió creditícia també
ha crescut, lleugerament, i se situa en 1.178,6 milions
d’euros.

Recordarem el 2020 com l’any que ens va posar a prova,
però és veritat que el 2021 seguim amb dificultats i amb
situacions complicades, derivades de la pandèmia, que
caldrà superar. El sector financer ha de seguir sent
un motor per donar seguretat, confiança i fortalesa
a la societat. Aquest serà sens dubte un dels reptes
que tenim per endavant. Com ho serà també mantenir

Part de la clau d’aquests indicadors positius és la línia

l’esperit i el compromís perquè MoraBanc segueix

estratègica que seguim per envoltar-nos dels millors

en aquesta bona línia, amb la implicació de tots

companys de viatge. El nostre enfocament del negoci

els equips per adaptar-nos al canvi, al que en cada

ens ha portat a concloure acords de col·laboració

moment necessitin els nostres clients. Sabem per

amb empreses de primer nivell en els seus sectors

l’experiència dels darrers anys que aquesta és la clau de

i completar i millorar l’oferta de MoraBanc, amb

l’èxit; en qualsevol situació i entorn, ens comprometem

Goldman Sachs Asset Management per als serveis

a donar el millor per ser el banc que dona resposta

d’assessorament de carteres i gestió de patrimonis

a les necessitats de particulars, famílies, empreses i a

o amb Banco Santander per al servei de confirming

Andorra. El banc d’avui i el banc de demà, per a les

internacional. Amb aquests acords millorem dia a dia

generacions actuals i futures i els nous projectes. A

l’oferta al nostre client, ja sigui de banca comercial,

MoraBanc creiem en el futur d’Andorra i per això som

d’empreses o de banca privada.

el banc de les persones que fan un país nou.
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Posicionats per crear valor
1

Amb els nostres
capitals

2

Creem i lliurem valor afegit
a través de les nostres activitats de negoci

3

Per crear valor per als
nostres grups d’interès

FINANCER

CLIENTS

• Liquiditat 280,14% (LCR valor mitjà any)

• Inversió creditícia estable en els
1.178,6 M€

• Gran solvència 25,50% BIS III CET1 (fully loaded)

Gestionant el risc:

• Recursos de clients 8.005 milions d’euros

• Risc de crèdit

I gestió de risc
transversal:

• Risc de mercat

• Risc operacional

• Creixement dels recursos de clients: +6,5%

• Risc de balanç

• Ciberseguretat

• Reconeixements com a millor Banca Digital
i Aplicació d’Andorra per World Finance

Basat en 5 pilars:
• Visió de continuïtat

RELACIONS I INTEL·LECTUAL
• Gairebé 70 anys d’experiència bancària

• Innovació com a base del progrés

• Marca forta i reconeguda

• Cerca de l’excel·lència

• Membre de l’Empresa Familiar Andorrana, Andorran
Banking, Confederació Empresarial Andorrana
i Cambra de Comerç, Serveis i Indústria d’Andorra

• Vocació internacional

• Presència notòria en xarxes socials
(un total de 15.087 seguidors)

• Igualtat homes i dones amb un 47% de dones
en plantilla

PRODUCTES I SERVEIS DE QUALITAT
Asset
Management

Assegurances

• Crèdit a famílies, empreses i negocis
• Facilitar pagaments

CLIENT

• Assessorament i gestió de patrimonis
• Assegurances de vida i salut

• Orientació al client
• Formació continuada

Gestió de patrimonis
internacionals

• Productes d’estalvi i inversió
de qualitat

* Mitjana any 2020

• ROE 9,47%
• Ràting entitat per Fitch BBB(darrera actualització: abril 2021)

• Nombre entitats beneficiàries targeta solidària: 21
• Targeta solidària 88.797 € en donatius
Amb una gestió econòmica solvent
i conservadora:
• Alta solvència
• Priorització del llarg termini

A més, aquesta gestió es basa
en un codi ètic que garanteix
una administració i un control
de l’entitat exigents i estrictes.

• Taxa de morositat baixa: 3,0%

• Política voluntària de RSC:3% benefici
a la comunitat
• Compromís amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible
de Nacions Unides

• Benefici de 30,1 M€ i creixement del 19,7%

• Reducció emissions efecte hivernacle -20%

• Presència al país amb 8 ubicacions i 14 caixers

• Calculem la nostra petjada de CO2 i apliquem
polítiques de reducció d’emissions

ACCIONISTES

• Beneficiaris accions: 54 entitats
i 106.055 persones

• Capacitat inversora en tecnologia: 4,6 M€

MEDI AMBIENT I SOCIETAT

• Compromís del nostre equip amb la societat,
amb accions de voluntariat, com la recollida
d’aliments per a Caritas

SOCIETAT

ESTRUCTURA

• Banca digital disponible per als clients: 48%
de clients digitals

EQUIP

• Desenvolupament professional

• Som socis d’Actinn, clúster de tecnologia
i innovació

• Cultura forta de compliment normatiu

• Comunicació fluida a través de canals com
xarxes socials, newsletter, etc.

• Atracció i retenció del talent amb una antiguitat
mitjana dels treballadors de 10,8 anys

Banca comercial,
empresa i privada
a Andorra

• Banc transformat i en creixement

• Ubicats en 4 països diferents: Andorra, Suïssa,
Estats Units i Espanya.

• Clients solidaris (27% de targetes solidàries)

• Noves incorporacions al Grup MoraBanc:
52 persones

• Aliances amb fintechs, proveïdors de serveis de primer
nivell com Goldman Sachs Asset Management,
Cuatrecasas o Banco Santander.

• Equip humà amb capacitat i internacional:
332 persones*

• Risc reputacional

Vetllant per a la salut i
seguretat de clients i empleats

• Traspassem coneixement amb els nostres
estrategs i assessors

HUMÀ

• Risc regulatori
i normatiu

• Entitat consolidada

• Creixement dels clients digitals: +16%

SOCIS DE NEGOCI
• Treballem amb els nostres proveïdors amb
relacions a llarg termini que aportin valor
• Fem extensió dels principis del banc en
termes de sostenibilitat amb els nostres
proveïdors

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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Com gestionem els riscos
i les oportunitats del mercat
A MoraBanc preparem plans estratègics a mitjà termini

L’exercici 2020, malgrat les dotacions realitzades per

(3 anys) que marquen els objectius de creixement i

fer front als riscos de la COVID-19, ha permès complir

de posició en el mercat, i que tenen en compte els

el pla estratègic previst per 3 anys en 2 anys i assolir

reptes i riscos als quals hem de fer front, però també

els resultats. La preparació prèvia de MoraBanc els

la identificació d’oportunitats. La pandèmia causada

darrers anys amb la seva gestió de riscos i oportunitats

pel coronavirus a partir del març a Europa, ha tingut

ha fet que una situació imprevisible com la pandèmia es

un impacte molt important en l’economia amb

pogués gestionar amb garanties i sense pertorbacions

efectes que aniran més enllà del 2020 i als que hem

majors per a l’activitat i els clients.

de tenir resposta.

Transformació del negoci per aconseguir un avantatge competitiu
Andorra és un mercat bancari molt competitiu que ha hagut de fer front als nous requeriments
regulatoris d’àmbit global, però també al canvi de paradigma cap a un sistema transparent i
homologat. A MoraBanc vam entendre la necessitat de transformar el nostre negoci al més
ràpidament possible per estar preparats abans que la competència, ja que, en un mercat molt
madur, amb marges molt baixos i amb poca diferenciació del producte, aquesta transformació ha
estat un element determinant per mantenir un avantatge competitiu de l’entitat, i sobretot estar
preparada per fer front als efectes de la pandèmia causada per la COVID-19. No només hem pogut
adaptar-nos a la nova situació, que a més hem aconseguit els objectius, un any abans del que
estava previst al pla estratègic.

Posicionar-nos amb una banca digital diferencial i capdavantera
per donar resposta a les necessitats dels clients
Hem identificat canvis en les necessitats dels clients, sobretot una demanda de digitalització més
gran que els faciliti la relació amb el banc. En aquest àmbit la inversió sostinguda i contínua en el
món de la banca digital ens ha permès donar una resposta immediata a aquells clients que encara
no disposaven d’una connexió en línia, davant del distanciament obligat durant la pandèmia.
El nombre de clients i d’operacions realitzades de forma digital ha seguit creixent i hem tornat
a rebre una bona qualificació de l’eina per part dels usuaris a més de ser reconeguts per
World Finance per quart any consecutiu.
En el nostre procés de modernització i innovació ens aliem amb empreses de fintech per aconseguir
un canvi més ràpid i eficaç, aprofitant la seva capacitat de resposta. Aquest posicionament amb la
banca digital ens ha donat un avantatge i una millora de la nostra imatge com a banc modern,
adaptat i centrat en el client.
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Capacitat de donar crèdit gràcies
a la nostra solvència i fortalesa financera
De la mateixa manera, la transformació de MoraBanc en un banc més fort i més solvent, ha permès
mantenir la capacitat de donar crèdit a famílies, negocis, empreses i al sector públic i, així, contribuir
a la superació de la crisi causada per la pandèmia.
Durant el 2020, la inversió creditícia s’ha mantingut estable amb un 0,2% més que el 2019, però
s’ha millorat la taxa de cobertura passant del 67,0% el 2019 al 79,2% el 2020, i baixant la taxa
de morositat del 3,3% al 3%.

Una gestió dels riscos segura i acurada amb una visió
àmplia i integrada
La gestió del risc és un element essencial per garantir l’èxit de la nostra empresa i assolir uns
resultats sostenibles en el temps. Diferents departaments del banc i comissions del Consell
d’Administració s’encarreguen de vetllar per la identificació de riscos i per aplicar les estratègies
adequades en cada cas.
El Departament de Riscos, juntament amb la Comissió de Riscos del Consell, en fan un seguiment
i apliquen mesures i estratègies correctores, si cal, en tots aquells riscos relacionats amb el balanç
del banc, com el risc de crèdit, el risc de mercat, el risc de liquiditat o la ràtio de solvència. El
Departament de Compliment Normatiu i la Comissió del Consell d’Auditoria i Compliment vetllen
per la prevenció dels riscos legals, regulatoris i penals del banc, amb programes i polítiques de
compliment per evitar riscos reputacionals o de negoci. Finalment, des de la Comissió del Consell
de Tecnologia, Innovació i Seguretat de la Informació es gestionen els riscos tecnològics, de
seguretat de la informació i de ciberseguretat.

MORABANC ÉS UN BANC
AMB UNA GESTIÓ ECONÒMICA
PRUDENT I CONSERVADORA
QUE DONA CONFIANÇA
ALS SEUS GRUPS D’INTERÈS.
LES DECISIONS PRESES
ELS DARRERS ANYS
HAN PERMÈS RESPONDRE
AMB SEGURETAT I EFICÀCIA
ALS REPTES QUE HA PORTAT
LA COVID-19 I ACONSEGUIR
ELS OBJECTIUS MARCATS
AL PLA ESTRATÈGIC, EN DOS
ANYS EN COMPTES DE TRES.
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Prioritats estratègiques del grup
MoraBanc ha tancat el 2020 amb un resultat de

Durant el 2020 hem crescut en totes les línies del

creixement per quart any consecutiu. Hem consolidat

negoci gràcies a accions molt concretes que busquen

el creixement, tenim un banc amb un balanç més fort i

la diferenciació i rendibilitat del model de negoci.

sòlid, preparat per fer front a les demandes dels clients

Les prioritats estratègiques del grup per aconseguir

i a les adversitats.

generar valor a llarg termini s’alineen amb la
nostra visió.

La nostra estratègia se centra en el creixement i en tres elements principals:

1

2

3

El primer pilar és el creixement del
negoci. A Andorra, mercat en què
MoraBanc manté el seu compromís i
focus d’actuació principal, el creixement
ha estat possible perquè hem posat
tots els mitjans per donar resposta a
les demandes dels clients en temps de
pandèmia. Una proposta de valor molt
treballada junt amb una atenció molt
propera, així com la concessió de crèdits
amb aval o sense del Govern han estat
la clau per seguir creixent. La proximitat
amb els clients de banca privada per
vies telemàtiques i solucions en línia ha
permès una gestió a l’alçada de la situació extraordinària viscuda amb molta
volatilitat.
Les nostres palanques de creixement
són el crèdit a particulars, negocis i
empreses, gràcies a la nostra solvència
que ens dona capacitat de prestar, i el
creixement en recursos de clients, gràcies al producte diferencial amb acords
com el que hem establert amb Goldman Sachs Asset Management (GSAM).
L’acord amb GSAM ens permet reforçar
l’oferta de productes i serveis a Andorra, ja que els clients de MoraBanc
accedeixen als serveis d’assessorament
i a les propostes de carteres d’inversió
dissenyades específicament per GSAM
per a MoraBanc. El gener del 2020 vam
posar en marxa per a les empreses el
nou servei de confirming internacional
de la mà de Banco Santander, líder en
finançament de confirming.

La segona línia estratègica és el
creixement internacional. Des d’un
punt de vista geogràfic, MoraBanc està
present a Andorra, Suïssa, als Estats
Units i Espanya des del març del 2020.
El 2020 hem seguit la línia ascendent
de diversificació de recursos en banca
privada, potenciant les nostres filials
per incrementar el nombre i recursos de
clients.
La inversió en tecnologia i la innovació
són la tercera palanca de creixement,
que ens permet mantenir el lideratge en
banca digital a Andorra. Fer més senzilla
l’operativa dels clients amb el banc en
tots els punts de contacte és la nostra
ambició per aconseguir nous usuaris i
noves transaccions. Davant la situació
de distanciament social donada per la
pandèmia, la banca digital ha estat la
resposta per garantir el servei i el contacte amb el client. A més, la inversió en
tecnologia dels darrers anys ha permès
també que tots els empleats de l’entitat
treballessin en remot en menys de 48h,
garantint l’activitat i la gestió del banc
en tot moment. Per això, la innovació és
un pilar primordial. Prenem la creativitat,
el lideratge, la flexibilitat i la iniciativa
com a elements de progrés i de generació d’impacte positiu tant per a l’entitat
com per a la societat.

Eficiència i productivitat.
La consecució del creixement ha d’anar
acompanyada d’una gestió eficient, d’un
enfocament de la gestió amb clau de
productivitat i del suport de tota l’organització.
El control de costos amb un indicador específic i transversal per a totes
les unitats de negoci i serveis centrals,
juntament amb un Comitè d’Eficiència,
permet aconseguir els resultats del pla
estratègic de garantir creixement i creació de valor a llarg termini. El 2020, la
ràtio d’eficiència de MoraBanc ha millorat passant del 66,4% el 2019 al 60,5%.
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MoraBanc Digital: un avantatge competitiu
A MoraBanc hem interioritzat la cultura digital en els

operacions fetes a través d’aquests canals a MoraBanc

nostres equips, les nostres tecnologies evolucionen

en comparació amb el 2019. La tendència a l’alça del

constantment i treballem amb socis innovadors

traspàs de moltes operacions del gestor físic al canal

per mantenir el lideratge digital a Andorra i ser un

digital, s’ha accelerat pels confinaments i restriccions.

referent de banca innovadora a fi de donar el millor
servei possible en totes les situacions, com en el cas
de la pandèmia, d’una manera més senzilla, intuïtiva
i segura.

Les millores en la usabilitat i en l’operativa, també han
estat un element d’èxit de la plataforma en línia de
l’entitat que ha vist com les operacions de compravenda
de valors ha crescut un 148% el 2020, motivat per la

Des que vam llançar la nova banca digital el 2016,

situació dels mercats i sobretot per l’augment de fins

tenim com a eix de treball la millora constant de la

a 7.000 valors que ara estan disponibles al Broker

nostra proposta de valor.

Online de MoraBanc.

Amb les empreses fintech creem aliances per

Les operacions més habituals, com l’enviament de

aconseguir innovació i rapidesa d’arribada al mercat.

diners (transferències i traspassos) durant el 2020, ha

Amb Inbenta, per exemple, apliquem solucions

augmentat un 48% si es compara amb les mateixes

d’intel·ligència artificial als nostres cercadors web

operacions fetes el 2019. Aquesta pujada demostra com

i mòbils; amb QuickBlox hem millorat les converses

la digitalització dels clients és cada cop més gran. Les

entre client i gestor a través d’un xat segur en

consultes també creixen, un 32,8% amb especial menció

línia; Web Financial Group és el motor del projecte

de les relatives a les ordres de valors que augmenten

Broker Online i Inycom és el nostre principal partner

un 37,3% i tornen a evidenciar el bon funcionament de

tecnològic. Signaturit ha estat un element de resposta

l’oferta digital de MoraBanc en matèria d’inversió.

ràpid, segur i eficaç davant la pandèmia, per gestionar
les necessitats dels clients a distància, amb diferents
circuits de signatura electrònica avançada.

A més dels accessos i les operacions, el nombre
d’usuaris també s’ha incrementat en els darrers 12
mesos un 16%, xifres que demostren que la banca

L’ús de les solucions digitals en banca durant la

digital ha estat una solució útil en aquests mesos de

pandèmia causada pel Coronavirus durant l’any 2020

confinament i mobilitat limitada.

s’ha incrementat amb un 35% dels accessos i de les

BEST CONSUMER DIGITAL BANK,
ANDORRA

2017

2018

2019

BEST MOBILE BANKING APP,
ANDORRA

2020

2020

MORABANC

MORABANC

2020
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L’efecte COVID a la banca a distància
La COVID ha tingut un efecte directe sobre la digitalització dels clients. MoraBanc calcula
que 7 de cada 100 accessos als canals digitals estarien relacionats amb les noves necessitats
ocasionades pel confinament. S’estima que, de mitjana, els usuaris consulten un 17% més la
seva informació financera a través de la banca digital per aquesta causa. I pel que fa a les
operatives online, on més s’ha notat l’efecte de la pandèmia ha estat en aquelles relacionades
amb la compra i venda de valors i fons d’inversió, atribuint-hi 45 de cada 100 operacions
digitals.

Les operacions creixen un 154% en quatre anys
La banca digital de MoraBanc manté una línia ascendent en acceptació del canal per part de la
població que ha estat més accentuada durant la crisi sanitària. Des de la posada en marxa de
MoraBanc Digital, al desembre del 2016, els accessos han crescut un 112% i les operacions un
154%. Aquestes mètriques responen a un canvi de tendència en el consum dels serveis bancaris,
amb l’accés de més mil·lennials com a clients, però també a la proposta digital competitiva de
MoraBanc.

EL CANAL MÒBIL
ÉS L’ELEMENT
DE COMPETITIVITAT
EN ELS MERCATS BANCARIS,
I TREBALLEM CONSTANTMENT
EN MILLORES.
AQUESTA VOLUNTAT
ENS HA PERMÈS OBTENIR
EL RECONEIXEMENT DE
WORLD FINANCE
ELS DARRERS QUATRE ANYS
COM A MILLOR BANC DIGITAL
I MILLOR APP D’ANDORRA.
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Els nostres punts forts
Els punts forts de MoraBanc deriven dels nostres

aspectes: uns fonaments sòlids que donen resiliència

principis, que ens diferencien i ens donen un avantatge

davant les adversitats, una manera de fer banca i una

competitiu de cara al futur. Els agrupem en tres

manera de ser.

1

Tenim uns fonaments sòlids gràcies a una gestió
prudent i conservadora que han donat resiliència a
l’entitat i al negoci davant la sitació de pandèmia:

PRINCIPIS:

• La solvència és un tret identificatiu de MoraBanc. Liderem les ràtios de
solvència al país gràcies a una gestió prudent, previsora i alineada amb
les millors pràctiques. La solvència ens permet generar confiança al
client i al país, donar crèdit a famílies i empreses i també mirar més enllà

ELS CLIENTS COM A
EIX PRINCIPAL
D’ACTUACIÓ

amb tranquil·litat per fer realitat els nostres projectes estratègics.
• La gestió del risc és clau per a MoraBanc. És un element imprescindible
per garantir els fonaments de l’entitat, donar confiança i aconseguir els
objectius a llarg termini.
• Una gestió molt acurada dels costos ha permès a MoraBanc transformarse davant els nous reptes, liderar el canvi i mantenir el creixement davant
les adversitats generades per la COVID-19.

2

EL RESPECTE
PER LES
PERSONES

Tenim una manera de fer banca
centrada en el client:
• Busquem l’excel·lència en tot allò que fem d’acord amb els nostres
principis.
• Innovem al servei del client, per fer-li fàcil la seva relació amb el banc,
i des de tots els canals per estar més a prop d’ell.
• Som transparents en la relació amb els nostres clients i la resta dels
nostres grups d’interès. Per a nosaltres, la transparència és un dels

TOTES LES NOSTRES
ACCIONS S’HAN
DE BASAR EN
LA PLANIFICACIÓ,
L’EXECUCIÓ,
LA VERIFICACIÓ
I L’OPTIMITZACIÓ

aspectes clau del canvi i la transformació de MoraBanc.
Busquem acords amb els millors prestadors de serveis per donar valor
al nostre client, com el que hem subscrit amb Goldman Sachs Asset
Management per a la gestió i assessorament de carteres i amb Banco
Santander per al servei de confirming internacional.

3

El nostre comportament i la nostra manera
de ser ens donen un avantatge competitiu:

LA IMPLICACIÓ
SOCIAL

• Som un banc familiar que busca la creació de valor a llarg termini i
sempre en benefici de la seguretat del client i de la fortalesa del banc.
• La integritat és un dels nostres principis i forma part de la nostra cultura.
• Tenim un compromís amb la societat i amb les generacions futures i, per

L’EXCEL·LÈNCIA

tant, les nostres conductes s’emmarquen en aquest compromís.
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Les persones a MoraBanc
Els empleats són el factor clau de l’entitat i de l’èxit

Els resultats d’una política des del Departament de

de la nostra activitat, i per MoraBanc és important que

Gestió de Persones amb elements de cohesió, de

l’equip se senti compromès amb la missió, la cultura i

motivació i de creixement i satisfacció professional,

l’estratègia de l’empresa. En aquest any de pandèmia,

com el fet de vetllar per la diversitat i la igualtat

la possibilitat de treballar en equip des de la distància,

d’oportunitats, són clau per aconseguir la vinculació

amb les dificultats suposa, va ser essencial per

amb l’entitat. A més, gràcies a les noves eines de

aconseguir donar el servei de qualitat als clients que ens

formació digital com Linkedin Learning, tots els

exigim i alhora, mantenir la motivació de tothom. En 48

empleats van poder rebre formacions específiques

hores, tots els empleats de MoraBanc es van traslladar

en temps de confinament per ajudar a superar tant

a les seves cases per seguir treballant. La preparació

professionalment com emocionalment el moment. A

prèvia dels equips de sistemes i de tecnologia amb

banda, es van poder seguir els plans de formació i de

una capacitat de reacció impressionant, va permetre

creixement previstos per a cada perfil.

aquest trasllat al teletreball mantenint la gestió del
banc i el servei al client. És en situacions com la que
hem viscut, que una cultura d’empresa forta i una
vinculació emocional amb l’entitat permeten superar
els reptes.

El tarannà del departament és ser a prop i accessible a
tots els empleats per assegurar el seu desenvolupament
professional i reconèixer la seva contribució a l’entitat.
El nombre d’empleats del Grup MoraBanc el 2020 era
de 332 persones1, repartides en les quatre localitzacions
on operem: Andorra, Barcelona, Zuric i Miami.

Empleats del Grup MoraBanc per localització a 31/12/20202

USA (Miami): 28

8%
Suïssa: 10

3%

Andorra: 284

86%

Barcelona: 10

3%
Com a política general, sempre que és possible es

perfil de cada candidat per col·locar la persona més

prioritza la promoció interna a l’hora de cobrir vacants.

apropiada a cada lloc de treball. Durant el 2020, 52

El Departament de Gestió de Persones analitza el

persones es van incorporar a MoraBanc.

1
2

Plantilla mitjana de l’exercici 2020
Font: elaboració pròpia
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Distribució d’homes i dones al Grup MoraBanc el 2019 i el 2020

2020*

2019

53%

175

53%

164

47%

157

47%

146

El Pla Estratègic garanteix la igualtat d’oportunitats

aplicar mesures que garanteixin la diversitat i la igualtat

i l’equitat retributiva, entre altres aspectes laborals, i

d’oportunitats entre el personal de l’entitat.

el Departament de Gestió de Persones treballa per

Distribució dels empleats de MoraBanc a Andorra per càrrec i gènere el 2019 i 2020

Directius i alta direcció
2020*

14

6

2019

14

6

Comandaments intermedis
28

2020*

21
31

2019

16

Posicions tècniques
77

2020*

73

2019

72
71

Posicions administratives
2020*

2019

21
23

45
42

Font: elaboració pròpia
* Mitjana de l’any 2020
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El foment del coneixement i el desenvolupament

projecte MoraBanc Academy que incopora diferents

professional del nostre personal s’estructura sota el

plans d’acció:

Pla de gestió del coneixement

Pla d’aprenentatge continu basat

Pla de formació de MoraBanc en

per harmonitzar el talent dels

en formacions complementàries,

què s’ofereixen beques per cursar

treballadors amb els objectius

com diferents cursos adequats

diferents estudis universitaris

establerts pel banc.

al seu lloc de treball, d’idiomes,

referents a l’activitat laboral

d’eficiència, etc.

que desenvolupen i per obtenir
certificacions financeres.

Al 2020 MoraBanc va arribar a un acord de col·laboració

anys que promou el coneixement intern amb cursos

amb la xarxa social orientada a professionals

impartits per propis empleats del banc experts en

LinkedIn per posar a disposició dels empleats del

diferents àrees. Actualment s’han posat a disposició

grup la seva plataforma d’aprenentatge amb més de

dels treballadors més de 80 cursos.

14.000 cursos. Aquesta iniciativa pionera a Andorra
permet als treballadors de MoraBanc tenir accés a
coneixements especialitzats en matèria d’innovació,
tecnologia, negocis i estratègia amb diferents cursos
impartits per experts del sector. S’han creat al voltant
de 80 itineraris d’aprenentatge, de manera que cada

Amb un format semblant al de MoraBanc Talent, s’ha
iniciat el pla de formació Inducció enfocat especialment
als treballadors de l’àrea de Negoci per a millorar
els seus coneixements i aptituds amb un programa
d’aprenentatge de 60 hores

empleat de MoraBanc disposa d’un itinerari formatiu

El Departament de Gestió de Persones treballa

adequat a les seves competències i perfil professional

transversalment amb els departaments interns del

combinant tres elements centrals:

banc, per gestionar el coneixement i posar a disposició
de cada empleat eines d’aprenentatge progressiu i

- Contingut diversificat i d’alta qualitat

continu adaptat a cada perfil professional.

- Personalització

L’objectiu d’aquesta plataformes és proporcionar

- Adaptabilitat
Aquest

formacions organitzades en píndoles formatives de

projecte

se

suma

a

la

xarxa

digital

diversos àmbits:

d’aprenentatge MoraBanc Talent iniciada fa dos
ACCÉS AL CONEIXEMENT
EXPERT EN ÀREES DE NEGOCI,
TECNOLOGIA I ESTRATÈGIA

HABILITATS TÈCNIQUES

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
INTERN

MORABANC
TALENT

IDIOMES

MENTORIA

ONBOARDING DIGITAL
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d’aprenentatge,

funciona el món professional al mateix temps que fan

el nombre total d’hores de formació el 2020 es va

tasques relacionades amb els seus estudis. Se’ls ofereix

incrementar respecte al 2019 i cada treballador va fer

una oportunitat professional, i alhora formativa, que

una mitjana de 87 hores de formació.

pot concloure amb una incorporació a MoraBanc quan

Gràcies

a

aquestes

plataformes

acaben els estudis. Tots els candidats seleccionats són
Des del 1998, MoraBanc desenvolupa un programa

més grans de 18 anys i són estudiants universitaris o

d’estades professionals als mesos d’estiu per als

de formació professional. Malauradament, degut a

estudiants d’Andorra, i actualment aquestes estades

la situació de pandèmia, durant els mesos d’estiu del

són una bona oportunitat per als joves de conèixer com

2020 no es va poder tirar endavant aquest programa.

Hores totals
de formació

2020

2019

25.316
24.544

Font: elaboració pròpia
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Les coses que realment tenen importància
per a MoraBanc i per als seus grups d’interès
El nostre enfocament estratègic i de sostenibilitat

materials que són rellevants per a l’entitat i que

es basa en aquelles matèries que són rellevants

ens serveixen per determinar la nostra estratègia de

i importants per a MoraBanc i per als nostres grups

sostenibilitat a llarg termini.

d’interès. A la taula següent s’identifiquen els temes

De què es tracta?

Quins són els riscos
i les oportunitats?

Què fem a MoraBanc?

GARANTIR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I GENERAR OCUPACIÓ

Som una empresa amb una
estratègia de sostenibilitat
a llarg termini que, amb la
seva activitat, incideix en el
creixement econòmic del
seu entorn.

Fer les coses bé ens posiciona
com un referent al país i ens
dona l’oportunitat de diferenciar-nos.

Tenim una situació financera solvent, sòlida i sana que ens
permet créixer, donar crèdit, contractar persones i generar
benestar al nostre voltant, juntament amb polítiques actives
en relació amb el medi ambient, la societat i la governança
corporativa.

LLUITAR CONTRA LA CORRUPCIÓ I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME

Som una empresa amb les
millors pràctiques per combatre la corrupció i lluitar
contra el terrorisme i el seu
finançament.

L’entitat redueix al màxim els
riscos reputacionals amb una
normativa, uns procediments i
una vigilància contínua que rep
la confiança dels seus clients i
de la resta dels grups d’interès.

Treballem per aplicar les millors pràctiques en tot moment,
amb uns professionals de primer nivell. Les comissions del
Consell d’Administració vetllen pel compliment de les normes
i gestionen els riscos.

IGUALTAT EN LA RETRIBUCIÓ D’HOMES I DONES, DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Garantim la igualtat d’oportunitats i de retribució entre
homes i dones per la mateixa feina.

Els nostres empleats són un
dels nostres actius principals i
treballem amb pràctiques que
donen confiança en relació amb
els aspectes laborals, per ser
atractius i competitius. Mantenir
els empleats fidelitzats és un
element de competitivitat per a
MoraBanc.

Fixem quatre objectius en la gestió de les persones:
• experiències del treballador,
• compensació i equilibri,
• coneixement i desenvolupament, i
• gestió del talent.
Tenim un compromís amb la promoció interna i polítiques
d’igualtat per eliminar les diferències de gènere en els nostres
llocs de treball i en la retribució. Garantim una formació de
qualitat als nostres empleats i oferim un entorn de treball
saludable i segur.
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De què es tracta?

Quins són els riscos
i les oportunitats?

Què fem a MoraBanc?

CONDUCTA ÈTICA I RESPONSABLE

Garantim conductes ètiques i responsables a tots
els nivells de l’organització
per donar la confiança més
gran als nostres clients.

Una cultura corporativa forta és
un avantatge competitiu en el
mercat i les mancances en aspectes d’ètica i responsabilitat
podrien conduir a riscos reputacionals greus.

Disposem del Codi d’ètica i de conducta del Grup MoraBanc
i del Codi de conducta del mercat de valors del Grup
MoraBanc, ambdós acceptats per tots els empleats
de MoraBanc.
• Tenim unes estructures de control per garantir la conducta ètica i responsable i donem formació obligatòria sobre els
codis de conducta i de prevenció dels conflictes d’interessos i
sobre la prevenció del blanqueig de diners i del finançament
del terrorisme.
• El Comitè de Gestió de la Integritat Corporativa promou
mesures per resoldre actuacions èticament qüestionables,
soluciona les situacions de conflictes d’interessos,
proposa modificacions del Codi de conducta per adaptar-lo
als canvis del negoci i de l’entorn i es comunica amb les
autoritats supervisores, entre altres funcions.

QUALITAT,EXCEL·LÈNCIA EN LAPRÀCTICA BANCÀRIA I PROTECCIÓ DEL CLIENT

Per a MoraBanc vol dir actuar sempre en el millor
interès del client, oferir el
millor producte amb transparència i tenir un enfocament total en el client.

Els clients són cada vegada més
exigents i la competència bancària o de serveis equivalents
és gran, però tenim al nostre
actiu el coneixement del nostre
client, així com una manera defer banca reconeguda.

Tenim procediments i normes de conducta per assegurar que
actuem en tot moment amb imparcialitat, professionalitat i
tenint en compte l’interès del client. Tenim normes i procediments com són la Política de protecció d’actius i la Política de
gestió de conflictes d’interessos. També disposem dels serveis
d’inversió, consistents en la recepció, la transmissió i l’execució de les ordres dels clients.
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Protecció del client
De conformitat amb la normativa aplicable i, en

experiència dels clients als mercats financers, la seva

particular, en relació amb les disposicions relatives a

situació financera i els seus objectius d’inversió, amb

la protecció dels inversors, MoraBanc té establerts

l’objectiu d’adaptar els serveis i productes d’inversió al

procediments i normes de conducta per assegurar que

perfil inversor de cada client. Per assegurar l’adequació

en tot moment actua amb imparcialitat, professionalitat

o la idoneïtat dels productes i serveis financers

i tenint en compte l’interès dels clients.

contractats pel client, MoraBanc ha classificat tots els

MoraBanc classifica els clients en les tres categories
establertes a la Directiva MiFID: contraparts elegibles,

productes MiFID segons el seu nivell de complexitat,
liquiditat i risc.

clients professionals i clients minoristes. Aquesta

Amb aquestes mesures assegurem que el client comprèn

classificació determina el nivell de protecció de què

i entén tots els riscos dels productes d’inversió amb la

gaudeixen i són els clients minoristes els que gaudeixen

suficient antelació per poder prendre les decisions amb

del nivell de protecció superior.

ple coneixement.

Així mateix, disposem de tests MiFID d’adequació
i idoneïtat per avaluar el nivell de coneixements i
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Les necessitats i expectatives
dels nostres grups d’interès
Com a proveïdor de serveis financers, estem molt

estan relacionats amb les nostres activitats i la nostra

connectats amb l’entorn en el qual operem i amb la

contribució global. Creem valor per als nostres grups

societat que servim. El nostre compromís amb aquestes

d’interès i per a MoraBanc donant resposta a les seves

persones i entitats i la nostra capacitat de generar valor

necessitats i expectatives.

Necessitats i expectatives

Com creem valor?

CLIENTS

El client és la nostra raó de ser, el que
ens dona la seva confiança per custodiar i gestionar el seu patrimoni i per
fer realitat els seus projectes personals
i professionals.

Ser una empresa responsable que proposi els millors productes disponibles
al seu servei amb una actuació ètica i
transparent i amb un compromís social
i econòmic.

Proposem els millors productes i serveis
propis i amb els millors acords, donem crèdit i invertim en les millors eines digitals
per fer fàcil treballar amb MoraBanc. Donem informació actualitzada i adequada
per a la presa de decisions, protegim els
seus interessos i estem a prop dels clients
en els seus projectes.

Assegurar un treball amb igualtat
d’oportunitats.

Oferim salaris competitius, formació contínua, incentius, llocs de treball adequats,
ens preocupem per la salut i la higiene en
el treball i compartim els objectius estratègics per estar tots alineats en la consecució
dels objectius del grup.

Mantenir l’activitat econòmica al nostre
entorn per garantir la contractació externa.

Ens concentrem en la nostra activitat principal i subcontractem aquells productes i
serveis necessaris. Diversifiquem el nombre
de proveïdors i exigim una gestió mediambiental dels productes i serveis.

EMPLEATS

Són l’element essencial del nostre èxit
gràcies al seu compromís i dedicació.
Treballem per oferir-los un lloc estable
i amb les millors condicions.

PROVEÏDORS

Ens proporcionen productes i serveis
per al desenvolupament de l’activitat.
Hi establim relacions basades en la
transparència i el respecte mutu amb la
finalitat de garantir la qualitat i la disponibilitat dels productes i els serveis
que oferim.
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Necessitats i expectatives

Com creem valor?

ENTITATS CULTURALS ESPORTIVES I SOCIALS

Es tracta d’institucions que formen part
del nostre entorn i àmbit d’influència.
Per això treballem per contribuir al seu
desenvolupament.

Compromís amb la societat, el medi
ambient, el futur i el desenvolupament
econòmic.

Liderem el programa més ampli d’ajuts
a les entitats amb la targeta solidària,
apostem per l’esport, la cultura i tenim un
compromís amb el medi ambient, les generacions futures i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions
Unides (ODS).

Transparència en la comunicació.

Informem puntualment de les nostres accions i apostem per una comunicació directa i transparent.

Contribuir al creixement econòmic, respectar les normes i les millors pràctiques
i gestionar el negoci amb ètica i transparència.

Garantim una presència a llarg termini,
amb una empresa familiar responsable
i un govern corporatiu professional que
s’anticipa als canvis normatius.

Permanència a llarg termini, distribució
dels resultats, la millor gestió possible
de l’entitat, ètica i compromís en tractar-se d’una empresa familiar.

Estratègia d’empresa que prioritza la sostenibilitat a llarg termini i la independència
de l’entitat als beneficis a curt termini.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Són les entitats que ens apropen a la
societat gràcies a la difusió de la nostra
activitat.

INSTITUCIONS I REGULADORS

D’una banda, són els representants
polítics de la població del territori; i de
l’altra, els organismes reguladors de
la nostra activitat a les diferents jurisdiccions on ens trobem: AFA a Andorra
FINRA, SEC, FINCEN als Estats Units,
SAAM a Suïssa i CMNV a Espanya.

ACCIONISTES

Persones amb capital de l’empresa que
prenen decisions sobre l’empresa i reben dividends.

CONTRAPARTS, CORRESPONSALS, CUSTODIS, ETC.

Són els nostres proveïdors financers
clau per a la consecució de la nostra
activitat.

Confiança en l’entitat en termes de solidesa, responsabilitat i solvència.

Gestió prudent i rigorosa de l’entitat, proporcionant informació actualitzada i transparent de la nostra activitat per aconseguir
una confiança mútua.

Creem valor per als nostres grups d’interès i per a MoraBanc donant resposta a les seves necessitats i expectatives.
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Atenció i contacte permanent
amb els grups d’interès
MoraBanc vol mantenir la confiança dels grups

• Webinars de temàtica diversa per apropar el

d’interès. Per aquest motiu, treballem dia a dia per

coneixement als clients i al públic en general.

cuidar les relacions amb ells. Aquest any la comunicació

Vam iniciar aquest format de xerrades durant el

del banc s’ha intensificat de manera sensible a causa

confinament per explicar les eines que posàvem a

de la situació de pandèmia. Durant el 2020 el flux

disposició del comerç per a la venta online. També

d’informació i converses amb els diferents grups s’han

en vam organitzar diversos de temàtica financera

incrementat, i també s’han obert nous canals per oferir

i fiscal per donar resposta a les inquietuds que va

informació clara, precisa i detallada sobre els productes

generar la situació de pandèmia. Tots ells van tenir

i serveis de l’entitat que permeti al client prendre

una gran acollida.

les millors decisions. En aquest sentit, és la nostra
responsabilitat aproximar i fer entendre els conceptes

• MoraBanc Online i aplicació per a dispositius mòbils.

financers al públic en general per contribuir a millorar

• Xarxes socials: posem el focus a les xarxes socials

la comunicació i el diàleg amb ells per les següents vies:

com a punt d‘enllaç amb els clients en un món en
què el consumidor cada vegada està més connectat.

• Atenció personal a la xarxa d’oficines de MoraBanc.
• Contacte telefònic a través del servei de Telebanc,
missatges de correu electrònic i correspondència
postal.

Mitjançant la presència a les xarxes hi establim una
relació més contínua, ja que els informem de qüestions
d’interès relacionades amb els serveis que oferim, del
sector bancari i de les activitats que patrocinem o

• Pàgina web, www.morabanc.ad, intuïtiva i amb molta
informació sobre els productes i serveis del grup.

organitzem.
Tenim un diàleg constant amb els nostres grups

• Butlletins al correu electrònic dels clients per

d’interès, ja sigui a través de converses directes, de les

informar-los de les novetats del blog, els productes

xarxes socials, del nostre web, de la banca digital i de

nous, les activitats que organitzem, la informació

l’aplicació o de la bústia de suggeriments; i això ens fa

d’interès, etc.

estar informats de les seves necessitats i expectatives.

A Linkedin hi compartim continguts
corporatius i especialitzats en finances.

41%

29%
13.365
A Instagram hi compartim aquells temes
relacionats amb el banc que tenen
una imatge potent.

14%

SEGUIDORS
DE LES XARXES
SOCIALS DE
MORABANC
2019

A Facebook hi tenim un perfil marcadament social
amb temes relacionats amb els patrocinis, com
el MoraBanc Andorra, la Temporada i els projectes
socials. En menor mesura hi publiquem continguts
de negoci molt seleccionats.

15%
A Twitter hi tenim un perfil amb més
presencia de contingut especialitzat
en finances i banca.

1%
A Youtube hi compartim els continguts
de campanyes de marca i comercials.
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El repte de la comunicació interna
Ara bé, el mitjà que més vam desenvolupar durant la
pandèmia va ser el podcast MoraBanc, un programa
de ràdio de 10 a 15 minuts per explicar les notícies i
per donar veu als empleats del banc. Gràcies a les
capacitats i a les competències internes, es va muntar
aquest mitjà de comunicació que ens ha acompanyat
durant tots els mesos de confinament i el temps de
teletreball. El format ha tingut molt bona acollida, amb
molta participació, i s’ha creat una llista a Spotify amb
les músiques utilitzades.
Mireia Maestre Cortadella
Directora de Comunicació i Marca

La comunicació relacionada amb les mesures de
prevenció de la COVID i altres missatges interns ha

El distanciament social i el teletreball han marcat

estat constant i intensa i s’ha canalitzat mitjançant un

clarament l’any 2020 i ens han obligat a repensar

disseny específic més proper, amable i intel·ligible amb

la comunicació interna per mantenir la informació

tota la informació actualitzada de les pautes a seguir.

en tot moment, la cohesió dels equips, el sentiment

Les infografies han estat un element molt utilitzat per

de pertinença i el caliu humà. A les eines ja existents

recollir els procediments i les precaucions a tenir en

com la xarxa social corporativa Yammer i el contacte

compte. Els canals utilitzats han estat tant el correu

per correu electrònic s’hi van afegir nous canals de

electrònic intern com la xarxa social corporativa i els

comunicació amb formats adaptats al moment.

espais físics de l’entitat.

La comunicació en temps de COVID es va plantejar

MoraBanc ha facilitat eines de comunicació i de reunió

tenint en compte el perfil dels treballadors de l’entitat,

entre els treballadors i amb tercers amb la plataforma

amb una mitjana de 40 anys, les capacitats internes

Teams de Microsoft. És una eina imprescindible amb

que teníem i sobretot la disponibilitat per rebre el

una part de la plantilla en teletreball per garantir les

missatge. Això va fer que es prioritzessin continguts

interaccions entre persones i equips i per fer possible

en diferit, no en directe, fàcils de consumir, atractius i

l’assoliment dels objectius.

amb protagonisme dels propis empleats que han fet de

Finalment, la formació interna s’ha traslladat al

portaveus en diferents ocasions.

format digital amb la plataforma LinkedIn Learning

En primer lloc, hem continuat preparant vídeos, que han

per als continguts externs que s’afegeix als projectes

permès enviar missatges per canals interns i per xarxes

de MoraBanc Talent i al Pla de formació “Inducció”

socials. Els mateixos empleats de MoraBanc van mostrar

que són liderats per propis empleats del banc. A més,

com ens vam adaptar al format teletreball i van enviar les

les sales de reunió virtuals han permès continuar

recomanacions pertinents als clients per fer les gestions

impartint la formació obligatòria que es dona als nous

a distància i per evitar els desplaçaments a les oficines.

empleats del banc. Al llarg de l’any, s’han realitzat

Per Nadal, vam produir un programa de televisió en
directe per mantenir la trobada de Nadal, vam enviar

diverses jornades formatives tot mantenint els mateixos
estàndards de qualitat.
definitiva,

a

MoraBanc

hem

reinventat

la

els missatges de la direcció i de la presidència, i fins i

En

tot vam compartir un joc amb els empleats del banc.

comunicació interna durant la pandèmia, traslladant

Una iniciativa per mantenir la cohesió dels equips

a nous formats les interaccions socials i de treball per

que també va incloure una felicitació de Nadal de

mantenir l’esperit d’equip i la cohesió entre companys

MoraBanc protagonitzada per persones de diferents

de feina i per assolir els objectius generals del banc.

departaments del banc.
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RESULTATS CREIXENTS
AMB UN BALANÇ
ENCARA MÉS REFORÇAT
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Sara Álvarez Cazorla
Directora general adjunta
Àrea financera

REFLEXIONS
DE LA
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REFLEXIONS DE LA
DIRECTORA FINANCERA
Un balanç reforçat
per fer front a les incerteses

Res feia presagiar al començament de l’any 2020 que

Andorra també ha estat afectada severament per

quedaria marcat com l’any “sense precedents”. La bona

la crisi econòmica causada per la pandèmia. Els

marxa dels mercats financers es va veure truncada de

indicadors econòmics presenten una recessió del

ple per l’entrada en escena del coronavirus, que va

-12,7% en el 2020 segons dades de Fitch Ratings

obligar mig planeta a un confinament sever, i va fer

(informe març 2021) i les dades1 econòmiques com

trontollar l’economia mundial que, a final d’any, va

les importacions (-5% en valor), els assalariats (-3%),

registrar una reducció al voltant del -4%. Les caigudes

el consum d’energia (-27%) o el nombre de visitants

històriques de les borses, a prop del 40%, els spreads

(-37%) mostren l’efecte del tancament del país al

de crèdit disparats i les volatilitats arribant a nivells de

turisme durant la major part del 2020 i especialment

les grans crisis històriques van ser la tònica general

la pèrdua de la temporada d’esquí que ha aprofundit

durant els mesos de la pandèmia, tot augurant una

encara més la crisi econòmica. L’estimació del Fons

forta contracció de l’economia mundial, que es trobava

Monetari Internacional2 preveu una recuperació de

paralitzada. L’actuació ràpida dels governs i dels bancs

l’economia amb un creixement d’entorn d’un 5,8%

centrals, amb plans d’estímuls i polítiques monetàries i

del PIB. Les fortaleses que s’apunten per part de Fitch

fiscals d’una contundència mai abans vista, ha permès

són la política fiscal prudent, el baix endeutament de

que els mercats hagin pogut recuperar, a gran velocitat,

l’Estat i una bona flexibilitat de finançament intern per

la major part de les caigudes sofertes durant el 2020.

part dels bancs, per recuperar l’economia. L’entrada

1
2

www.estadistica.ad dades comparatives 2020 i 2019
www.govern.ad 9 d’abril del 2021
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recent al Fons Monetari Internacional també és un

Malgrat la situació econòmica del nostre entorn,

punt positiu perquè permetrà assistència tècnica que

MoraBanc presenta un benefici de 30,1 milions

hauria d’ajudar a la recuperació econòmica postcovid,

d’euros, un 19,7% més que el 2019 basat en les

però també donarà més transparència i qualitat a les

reestructuracions sostenibles a llarg termini que hem

dades reportades

realitzat en els darrers exercicis.

Evolució del benefici de MoraBanc
i dels recursos de clients
(milions d’euros)

30,10
8.005,48

7.514,20

6.542,16

6.539,67
BENEFICI

25,14

RECURSOS
DE CLIENTS

24,06
23,52
2017

2018

2019

2020

Font: elaboració pròpia

L’atracció de MoraBanc dins la plaça andorrana és

Tot el que s’ha exposat anteriorment ha permès que

recurrent en el temps i basada en un treball de fons, fet

l’entitat millori els seus nivells de rendibilitat a l’any,

que ha permès superar la xifra de 8 mil milions d’euros

situant-se en un ROE del 9,47% el 2020 (8,47% el

el 31 de desembre de recursos de clients. Això és un

2019).

6,5% més que l’any anterior i un 22% més des del 2017.

En aquest any “sense precedents”, MoraBanc ha

El nostre model de negoci i la seva resiliència s’ha

mantingut estable la inversió creditícia, que s’ha

demostrat amb un increment dels ingressos del 7,5%, i

situat en 1.178,6 milions d’euros el 31 de desembre, tot

amb una reducció de despeses de l’1,9% que ha portat

millorant la ràtio de morositat que es troba en el 3% i la

a una millora de la ràtio d’eficiència fins al 60,5%,

ràtio de cobertura, del 79,2%, fet que referma la nostra

donant una sostenibilitat a llarg termini al resultat. Una

qualitat d’actius.

gestió eficient del nostre balanç també ha contribuït de
manera significativa als resultats d’aquest exercici. A
més, el banc ha incrementat les seves provisions durant
l’exercici de manera significativa a conseqüència de la
pandèmia, per reforçar un balanç enormement sòlid i
robust que ens garanteix continuar creixent.

Per a MoraBanc, la solidesa del balanç és un element
irrenunciable, i en temps de dificultats encara
l’enfortim més. Com mostra la ràtio de solvència amb
la qual finalitzem l’any, un 25,5% de ràtio CET1 fully
loaded (23,82% el 2019).
45
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25,48%

Ràtio de solvència
CET1 (fully loaded)
MoraBanc 2017-2020

23,82%
21,50%

18,90%

2017

2018

2019

2020

MoraBanc presenta uns índexs de solidesa superiors

presenta els índexs de solidesa bancaris superiors a la

al sector financer, tant en l’àmbit nacional com

mitjana europea amb molta solvència.

internacional. A manera de comparativa, MoraBanc

ROE

Solvència CET1

9,47%

25,48%
15,62%

1,53%

MoraBanc

Mitjana UE*

FULLY LOADED

PHASE IN

MoraBanc

Mitjana UE*

Liquiditat LCR

280,10%
171,78%

MoraBanc

Mitjana UE*

Font: elaboració pròpia
* https://www.bankingsupervision.europa.eu a 31/12/2020
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DADES FINANCERES PRINCIPALS
Estat de resultats consolidats

Balanç de situació i patrimoni net consolidats
En milers d’euros

31/12/20

31/12/19

Actius financers mantinguts per negociar

31/12/20

31/12/19

Marge financer

28.847

28.368

Resultat per comissions

55.401

51.083

486

209

10.486

7.352

PÈRDUES I GUANYS

ACTIU
Efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres dipòsits a la vista

En milers d’euros

193.159

170.236

102.841

93.195

Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats

328.930

379.393

Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global

725.603

651.443

1.580.621

1.594.342

66

2

Ingressos d'explotació nets

3.555

4.882

Canvis del valor raonable dels elements coberts d'una cartera amb cobertura de risc de tipus d'interès

2.998

2.168

Resultat d'explotació net

98.775

91.894

Despeses d'administració

(53.466)

(55.136)

Amortització

(6.330)

(5.842)

(6.518)

(3.941)

Actius financers a cost amortitzat
Derivats - comptabilitat de cobertures

Resultats d'entitats valorades pel mètode de participació
Resultats d'operacions financeres

Inversions en dependents, negocis conjunts i associades

5.004

4.720

Actius emparats per contractes d'assegurances o reassegurances

33.775

37.304

Actius tangibles

97.571

102.899

Actius intangibles

13.413

13.505

Dotació a provisions, deteriorament net
i altres guanys per actius no financers i actius no corrents

Actius per impostos

3.286

4.466

Resultat abans d'impostos

32.461

26.975

Altres actius

4.538

4.925

1.142

1.146

Impost sobre beneficis

(2.363)

(1.839)

30.098

25.136

31/12/20

31/12/19

Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda

TOTAL ACTIU

RESULTAT DE L'EXERCICI

3.092.947

3.059.744

31/12/20

31/12/19

57.317

30.708

324.601

360.603

En milers d’euros

2.233.301

2.220.271

Valor econòmic creat

98.775

91.894

15.543

10.661

Marge financer

28.847

28.368

676

794

Comissions per serveis netes

55.401

51.083

Provisions

22.189

24.208

Passius per impostos

4.628

3.864

Resultat d'operacions financeres

10.486

7.352

Passius creats per a contractes d'assegurances i reassegurances

78.507

84.659

4.041

5.091

Altres passius

18.933

17.112

Valor econòmic distribuït

35.083

56.975

2.755.695

2.752.880

Valor econòmic retingut

43.242

34.919

177.100

91.894

31/12/20

31/12/19

42.407

42.407

En milers d’euros

Estat del valor afegit del Grup MoraBanc

PASSIU
Passius financers mantinguts per negociar
Passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats
Passius financers a cost amortitzat
Derivats - comptabilitat de cobertures
Canvis del valor raonable dels elements coberts d'una cartera amb cobertura de risc de tipus d'interès

TOTAL PASSIU

Altres ingressos

Valor econòmic distribuït i retingut
En milers d’euros

PATRIMONI NET
Capital
Altre resultat global acumulat

(1.088)

(1.016)

Guanys acumulats

289.863

268.217

Altres reserves

(24.024)

(27.876)

Resultat atribuïble als propietaris de la dominant

30.098

25.136

Interessos minoritaris [participacions no dominants]
TOTAL PATRIMONI NET
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

(4)

(4)

337.252

306.864

3.092.947

3.059.744
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Aportem valor als grups d’interès
i a la societat
CLIENTS

EMPLEATS

Seguiment i interacció a les nostres xarxes
socials: 15.087 seguidors, en total, entre
les 5 xarxes socials en què estem presents
(YouTube, Linkedin, Facebook, Twitter
i Instagram).

- 25.316 hores de formació.

PROVEÏDORS
- Treballem amb els nostres proveïdors amb
relacions a llarg termini que
aportin valor.
- En la mesura del possible, estenem
els principis del banc en termes
de sostenibilitat als nostres proveïdors.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Impacte en mitjans de comunicació:
- 92% de notícies positives.
- Liderem la presència premsa amb una
quota de mercat del 70%.
- El 82% de les notícies de MoraBanc
les generem nosaltres mateixos.

- 98% de contractes indefinits.
- 47% de dones.
- Entorn de treball segur amb una
accidentalitat laboral baixa.
- Compromís amb l’empresa i amb la seva
estratègia.

ENTITATS CULTURALS,
ESPORTIVES I SOCIALS
- Inversió en obra social: 3% de benefici.
- Repartiment de la targeta solidària:
88.979€ i ja s’ha repartit més d’1 milió
d’euros entre les 21 entitats afiliades al
projecte.
- Nombre d’entitats beneficiàries de la
política social de MoraBanc: 54.
- Nombre de persones beneficiàries:
106.055.

ACCIONISTES
- Rendibilitat (ROE) del 9,47%, per sobre
de la mitjana europea* del 1,53%.

CONTRAPARTS, CUSTODIS,
CORRESPONSALS, ETC.
- Qualificació BBB- F3 a curt termini
per Fitch Ratings.
- Alta solvència CET1 fully loaded
del 25,5% per sobre de la mitjana
europea* del 15,62% phase in.
- Forta posició de liquiditat del 280,14%
de la mitjana el 2020.

- Banc sòlid, solvent i compromès amb
l’economia andorrana i la societat.

INSTITUCIONS I REGULADORS
Som transparents i comparables
internacionalment (IFRS, CRD IV, BIS III).

* Font: www.bankingsupervision.europa.eu a 31/12/2020
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Pensar en un món millor forma part del compromís

iniciatives de caràcter social que ens ajuden a crear i

de MoraBanc amb la sostenibilitat. Som conscients

preservar nexes amb el territori i les persones. Adoptem

que la nostra activitat, en moltes ocasions, pot ser

pràctiques socialment responsables que generen valor

part de la solució d’alguns dels problemes als quals

a la comunitat i a l’empresa. Ens centrem en quatre

s’enfronta la societat. Per aquest motiu, dissenyem una

àmbits principals: la cultura, l’esport, la solidaritat i el

estratègia que contribueix al progrés de la comunitat

desenvolupament econòmic, que s’alineen amb els

andorrana. Aquesta implicació es plasma en diverses

nostres valors.

Repartiment de projectes i programes socials el 2020

Educació

Solidaritat

4%

52%

Desenvolupament
econòmic

16%
Cultura
Esport

20%

8%

Font: elaboració pròpia
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Desenvolupament econòmic i social
MoraBanc té un decidit compromís amb Andorra i amb

econòmica provocada per la COVID-19 a Andorra per

la societat, i la voluntat de retornar part del valor

al cicle de conferències, i el paper de l’educació com

que genera amb la seva política de responsabilitat

a creador de valor al país al Fòrum. A més, MoraBanc

social empresarial. El 2020 ha estat un any marcat

fa possible la participació de l’EFA a l’European

per la COVID-19 i les seves afectacions. La pandèmia

Family Business des del 2016.

ha provocat l’anul·lació de projectes als que donàvem
suport com ara el Cirque du Soleil, o la Cursa de la
Dona, i ha fet necessari el suport de MoraBanc a nivell
global en les polítiques de finançament nacional, a
particulars i empreses.

- Cedim espais de MoraBanc, com ara la sala de
conferències, a associacions I col·lectius de la societat
andorrana. Així donem suport als actes de comunicació de diferents entitats, com col·legis professionals,
col·lectius d’afectats de diverses malalties, centres

En aquest context els principals projectes que s’han

formatius, etc. Durant el 2020, aquesta acció s’ha

pogut desenvolupar amb el suport de MoraBanc han

hagut d’anul·lar per preservar la salut de tots, seguint

estat els següents:

les normes marcades pel Govern.

- MoraBanc

Familiar

Les accions per a la societat a què donem suport tenen

Andorrana (EFA), un organisme que vetlla per la

és

membre

de

l’Empresa

un impacte directe i indirecte notable en l’economia

cultura empresarial i pel foment de la continuïtat

andorrana, amb generació d’ocupació, contractació

de l’empresa familiar. A més de ser-ne membre,

de béns i serveis, activitat comercial i de restauració

patrocinem dues de les seves accions principals: el

annexa a l’activitat, etc. Als apartats següents es

cicle de conferències i el fòrum. Enguany, en format

descriuen els impactes.

telemàtic, els temes tractats van ser l’afectació

Cultura
La nostra aportació a la vida cultural d’Andorra s’ha

de Piotr Beczala i el Ballet Nice Méditerranée, amb

materialitzat, entre d’altres, en les iniciatives següents:

una assistència de 1.008 espectadors. La Temporada

- L’organització i el patrocini de la Temporada de Música
i Dansa d’Andorra la Vella MoraBanc continua sent la
nostra aportació més destacada en l’àmbit cultural.
La 26ª edició va estar marcada per la pandèmia de
la COVID-19 que va provocar l’anul·lació de dos dels

genera una activitat econòmica indirecta relacionada
amb les contractacions de béns i serveis, així com en
l’activitat comercial i de restauració dels espectadors
al voltant del Centre de Congressos d’Andorra la
Vella, on tenen lloc els espectacles.

espectacles, el de l’orquestra Academy St Martin in

- Continuem cedint de manera gratuïta el nostre

the Fields i el recital del pianista Lang Lang. Tot i

sistema de venda d’entrades per internet a entitats

això, MoraBanc va aportar un 58,16% del pressupost

i associacions culturals del país que produeixen i

del programa que es va realitzar amb les actuacions

organitzen actes culturals.
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Esports
Estem compromesos amb l’esport per millorar la

que il·lusioni el país i que contribueixi a generar

qualitat de vida de les persones:

oportunitats per a Andorra.

-

-

MoraBanc és el soci principal del Bàsquet Club

-

Mantenim el compromís amb la neu. MoraBanc

MoraBanc Andorra. A banda de l’acció esportiva i

fa costat a un dels principals motors econòmics

de cohesió de país que encarna el BC MoraBanc

i socials d’Andorra, un sector amb un alt valor

Andorra, és generador d’activitat econòmica directa

social com a element de cohesió. Actualment

amb la contractació de personal i de productes

donem suport a l’Esquí Club Pas de la Casa-Grau

i serveis, i indirecta amb els serveis annexos i la

Roig, a la Federació Andorrana de Muntanyisme

participació del públic als partits.

(amb el patrocini de l’equip nacional de curses de

MoraBanc és també el patrocinador principal del
FC Andorra amb la voluntat de crear un projecte

muntanya a l’estiu i d’esquí de muntanya a l’hivern)
i a Grandvalira.

Solidaritat
La targeta solidària MoraBanc és una iniciativa dirigida

la seva introducció, ja hem repartit a la societat més

a contribuir a la justícia social i fomentar la solidaritat

d’1.317.518 €. Les aportacions de la targeta solidària

dels clients. Els destinataris de les donacions són

repercuteixen en l’àmbit local, ja que generen

entitats

finalitats

activitat econòmica amb la contractació de persones,

d’acció social i ajuda humanitària i de cooperació

de productes i serveis per arribar als objectius dels

al desenvolupament, tant al nostre territori com

programes de les entitats. Un any més hem estat al

en l’àmbit internacional. La targeta solidària es va

costat de Càritas en dues de les seves campanyes

iniciar amb cinc ONG i aquest any hem arribat a la

principals: la recollida de joguines i la recollida

xifra de 21 entitats, hem repartit 88.979 € i, des de

d’aliments, en la qual han participat els empleats.

d’Andorra

que

treballen

amb
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Medi ambient
La pandèmia causada per la COVID-19 ha suposat

Hem calculat les emissions de gasos amb efecte

uns canvis molt considerables en les vides personals i

d’hivernacle (GEH) segons el marc de referència de l’ISO

laborals de tothom. Els mesos de confinament seguits

14064:1-2012 i el “The Greenhouse Gas Protocol,

d’una política de teletreball generalitzada a MoraBanc,

a Corporate Accounting and Reporting Standard”,

han fet que la petjada de CO2 de l’entitat s’hagi vist

desenvolupat

reduïda de forma molt destacada amb un 20% entre el

Sustainable Development.

2019 i el 2020.

pel

World

Bussiness

Council

for

El càlcul de la petjada de carboni ens permet avaluar

El compromís de MoraBanc amb la preservació del

l’eficàcia de les mesures preses per reduir el nostre

medi ambient i de l’entorn natural, valor innegable

impacte en el medi. Analitzem els resultats anualment

d’Andorra, i amb la lluita contra el canvi climàtic en

i definim objectius de cara al proper exercici. Tanmateix,

un àmbit més global és continu i pren més força en

per a aquest any 2020, la reducció deguda al

aquesta nova situació en què ens trobem.

tancament parcial d’oficines, la reducció de la mobilitat

Els nostres compromisos es reflecteixen en la política
ambiental:
- Complir estrictament la legislació vigent en matèria
ambiental.

i el teletreball presenta una situació atípica però amb
intenció de continuar millorant la petjada en el futur.
La nostra petjada de carboni vinculada a l’activitat del
Grup MoraBanc a Andorra, Barcelona, Zuric i Miami el
2020 ha estat de 722 tones de CO2, que suposa una

- Prevenir la contaminació derivada de la nostra

reducció del 20% respecte al 2019. La xifra positiva de

activitat, amb la definició d’objectius que permetin

reducció del 2020 es deu al canvi sobtat causat per la

assegurar una millora contínua i un desenvolupament

COVID-19. Tots els consums i les emissions d’aquests

sostenible, tant en el consum de recursos naturals

consums han baixat, excepte el consum de la banca

com en la generació de residus i emissions.

digital, com a activitat del banc i aigües amunt per part

- Difondre aquests principis entre el conjunt de la
societat andorrana.

dels clients que ha vist les emissions incrementades en
un 35%.

- Mantenir una cultura oberta en matèria de medi

Com a reptes per al 2021, podem esmentar un seguiment

ambient i comunicar la política als empleats, als

de l’eficiència dels consums amb el retorn als llocs de

clients i a qualsevol altra part interessada.

treball i sobretot la implantació d’un pla de mobilitat

MoraBanc disposa d’un sistema de gestió ambiental
que s’aplica des de l’any 2000, per minimitzar
l’impacte de les nostres activitats en el medi. L’entitat
es preocupa per aconseguir un compliment ambiental
òptim que compleixi amb la legislació vigent i previngui
la contaminació derivada de la nostra activitat.

sostenible seguint la Llei 21/2018, del 13 de setembre,
d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic
(Litecc). Aquesta norma té com a objectiu final contribuir
a la lluita contra el canvi climàtic, reduint entre altres
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)
produïts pel consum de combustibles fòssils de
locomoció. Totes les administracions, entitats públiques

Durant el 2020 hem donat continuïtat a l’estratègia

i empreses, de més de 100 treballadors, han de

de lluita contra el canvi climàtic iniciada l’any 2009

disposar d’un “Pla de mobilitat sostenible per als seus

amb el càlcul de la nostra petjada de carboni anual.

treballadors” (PMSP) abans del 31 de desembre del 2022.
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Durant el 2021, realitzarem un estudi dels despla-

El repte següent que ens marquem per al 2021/2022,

çaments dels treballadors i visitants, avaluarem els

és l’ampliació del càlcul de la nostra petjada per

modes d’accessibilitat als centres de treball i farem

assolir els acords de París relatius al canvi climàtic

una valoració dels costos ambientals generats per la

amb la inclusió de l’abast 3.15. Aquest abast calcula

mobilitat actual de l’empresa per recollir les

l’impacte de CO2 de les inversions i crèdits que

mesures

objectius

gestiona o concedeix l’entitat. Durant el 2021 seguirem

marcats (incentius de la mobilitat a peu o en

atentament les evolucions que es faran respecte

vehicle personal de mobilitat, incentiu per ús

d’aquest càlcul i de la iniciativa dels science based

del transport col·lectiu i el transport compartit...).

targets (SBTi) per aplicar metodologies de gestió de

destinades

a

assolir

els

crèdits i inversions d’acord amb criteris ambientals.

Emissions de CO2 per font d’emissió el 2020 al grup MoraBanc (en tCO2 eq i%)

ABAST 1

138,33 | 19%
Són les emissions denominades emissions directes. Són els gasos d’efecte
d’hivernacle emesos de forma directa
per l’organització, per exemple, per
l’ús de combustibles fòssils en maquinària o vehicles propietat de l’organització i per pèrdues de gasos refrigerants en els equips de climatització.

ABAST 3

177,74 | 25%
Altres emissions indirectes: són les
emissions atribuïbles als productes
i serveis adquirits per l’organització,
que també hauran generat emissions
prèviament per ser produïts, així com
altres emissions indirectes (desplaçaments corporatius, etc.).

ABAST 2

405,72 | 56%
Emissions indirectes per energia: són
els gasos d’efecte d’hivernacle emesos durant la generació de l’electricitat consumida per l’organització, i
depèn principalment del seu consum i
del mix energètic de la xarxa elèctrica.

Evolució de la font d’emissió de l’activitat del grup MoraBanc en tCO2 eq entre el 2013 i el 2020

1.516,55
1.352,21

2013

2014

1.194,24

2015

1.103,47

2016

1.098,81

2017

957,94

2018

902,81

2019

721,80

2020

Font: elaboració pròpia
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Treballem per millorar l’eficiència energètica de les

fonts energètiques que utilitzem a MoraBanc són,

nostres instal·lacions i oficines amb dos objectius: fer

d’una banda, l’electricitat i el gasoil que es consu-

front al canvi climàtic i aconseguir un subministrament

meixen a les oficines i, de l’altra, els carburants

d’energia segur, sostenible i competitiu. Les principals

emprats per als desplaçaments.

Evolució de la font d’emissió de l’activitat del grup MoraBanc el 2020

EVOLUCIÓ EMISSIONS TOTALS MORABANC (ANDORRA, SUÏSSA MIAMI I BARCELONA)
ABAST

EVOLUCIÓ
2019-2020

FONT D’EMISSIÓ

COMBUSTIBLES FÒSSILS
ABAST 1
TRANSPORT PROPI
ABAST 2

CONSUMS ENERGIA ELÈCTRICA
Consum de paper
Consum de tòners
3.1. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS
Consum de targetes bancàries
Tractament d’aigua

ABAST 3

3.4. TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ UPSTREAM

Consum de combustibles
del servei de missatgeria

3.5. GESTIÓ DE RESIDUS

Residus de paper i cartró
Desplaçaments en avió
Desplaçaments en tren
Desplaçaments en autobús

3.6. DESPLAÇAMENTS CORPORATIUS
Vehicles personals
Desplaçaments en taxi
Pernoctacions
3.8. ACTIUS ARRENDATS AIGÜES AMUNT

Consum web
Emissions totals (t. CO2e)

Els compromisos presos per l’entitat reflecteixen la

defineix objectius de millora i iniciatives d’eficiència

nostra consciència ambiental, amb una política que

energètica any rere any.

Font: elaboració pròpia
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COM ASSEGUREM
I PROTEGIM EL VALOR
Un govern corporatiu fort i professional

MoraBanc és un banc de propietat familiar i independent
amb una gestió i un govern professionalitzats. El
Consell d’Administració i les seves comissions s’adeqüen
a les normatives de la Unió Europea en matèria de

transparència i ètica, a les guies del Comitè de Basilea
i a les pràctiques internacionals en l’àmbit del bon
govern corporatiu de les entitats financeres a les quals
ens hem volgut sumar.
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Pedro González Grau

Oscar Aristot Borrás

Marc Mora Guerín

President

Conseller dominical
President de la Comissió
Delegada de Negoci

(Representant de Mora Fills, SA)
Conseller dominical i President de la
Comissió de Tecnologia, Innovació
i Seguretat de la Informació

Joan Quera Font

Francesc Xavier
Maymó Gatell

Miguel Antonio Pérez Carnicero

Conseller dominical

Conseller dominical

Agustín Berasaluce Astarloa

Gilbert Saboya Sunyé 1

Conseller independent
President de la Comissió de
Nomenaments i Retribucions

Conseller independent
President de la Comissió
de Riscos

Marc Vilallonga Puy
Secretari, no conseller

Conseller independent
President de la Comissió
d’Auditoria i Compliment

José Manuel Lara García 2
Conseller independent

1

Incorporat amb data 3 de febrer de 2021 com a membre al Consell
d’Administració per cobrir la vacant del Sr. José María Gefaell Chamochín

2

Incorporat com a membre al Consell d’Administració el mes de gener de 2021

57

04

VALOR

Comissió Delegada de Negoci
Correspon a la Comissió Delegada de Negoci,
d‘acord amb les seves normes de funcionament,
entre altres funcions: (i) realitzar el seguiment
del desenvolupament de l’estratègia del grup i
de les activitats, mercats i països on vulgui estar
present mitjançant inversions directes o operacions

especifiques, i ha d’estar informada de les iniciatives
i estratègies comercials de les diferents unitats
de negoci del grup i dels nous projectes que se li
presentin; i (ii) revisar l’evolució de les inversions
financeres i dels negocis, així com la situació
econòmica interna del pla estratègic i del pressupost.

Comissió d’Auditoria i Compliment
La Comissió d’Auditoria i Compliment, entre altres

d’Auditoria Interna. Aquesta comissió supervisa el

funcions, revisa la informació financera del grup i els

compliment del Codi de conducta del grup, dels

seus sistemes interns de control, serveix de canal de

programes i polítiques de prevenció de blanqueig de

comunicació entre el Consell i l’auditor extern vetllant

diners i finançament del terrorisme i, en general, dels

perquè aquest últim exerceixi de manera independent

programes de compliment i de prevenció de riscos

les seves funcions i supervisa els treballs dels Serveis

legals, regulatoris i penals del banc.

Comissió de Riscos
La Comissió de Riscos, entre altres funcions, assessora

en matèria d’estratègia de capital i liquiditat. La

el Consell en la definició i avaluació de l’estratègia i les

Comissió té facultats executives per sancionar i aprovar

polítiques de risc i li dona suport. Assisteix el Consell

determinades operacions de risc.

Comissió de Tecnologia, Innovació i Seguretat de la Informació
Aquesta comissió té per objectiu ajudar el Consell en

els principals riscos tecnològics i de seguretat de la

el coneixement de les infraestructures i l’estratègia

informació i ciberseguretat del grup.

tecnològica i d’innovació del grup, així com sobre

Comissió de Nomenaments i Retribucions
La Comissió de Nomenaments i Retribucions, entre altres

direcció i del personal clau del grup. Aquesta

funcions, adapta el govern corporatiu de MoraBanc

comissió proposa al Consell la política de retribucions

als estàndards i a les millors pràctiques en aquest

de

l’àmbit, proposa al consell els nomenaments dels seus

les remuneracions dels consellers, incloent-hi els

consellers, incloent-hi els executius. També informa

executius, i dels altres membres de l’alta direcció.

l’alta direcció: formula l’informe corresponent i

dels nomenaments dels altres membres de l’alta
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Un equip directiu enfocat a l’èxit
del pla estratègic
L’Equip Directiu està organitzat en diferents comitès per
alinear la gestió dels equips amb els objectius del pla
estratègic.

Comitè Regulatori, d’Intervenció i Control (CRIC)
El CRIC és el comitè format per l’alta direcció del banc

del seguiment de les relacions amb institucions i

que gestiona els aspectes més rellevants de l’entitat,

reguladors, del seguiment dels aspectes rellevants

ja siguin de negoci, financers, d’auditoria, de reputació

de les filials i del seguiment de temes del Consell

o d’integritat, i alinea totes les actuacions amb els

d’Administració de la seva competència.

objectius del pla estratègic. També és el responsable

Lluís Alsina Álvarez

Sara Álvarez Cazorla

Rubén Aísa García

Director general

Directora general adjunta
Àrea Financera

Sotsdirector general
Assessoria Jurídica

José Ignacio Amilburu Pérez

Amparo M. Nieto Linares

Sotsdirector general
Àrea de Riscos

Sotsdirectora general
Compliment Normatiu
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Comitè de Negoci
El Comitè de Negoci és l’encarregat d’alinear les

directrius comercials, avalua periòdicament el grau

estratègies i accions comercials amb les estratègies

de compliment dels objectius comercials i organitza

generals del banc. En aquest sentit, marca les

accions per corregir les desviacions.

Comitè d’Estratègia
El Comitè d’Estratègia elabora informes, recomanacions

el seguiment del pla estratègic aprovat pel banc per

i propostes estratègiques per aconseguir els objectius

alinear totes les accions del banc amb els objectius,

del banc. També és l’encarregat d’informar dels acords

valorar-ne

associatius, del desenvolupament de línies de negoci

correctives escaients.

l’acompliment

i

aplicar

les

mesures

noves o existents i de les operacions financeres. Fa

Comitè d’Eficiència
El Comitè d’Eficiència és clau per a la consecució del

per assegurar la innovació al banc i el compliment del

pla estratègic i coordina les accions d’estalvi i eficiència

pla de negoci. Així mateix, lidera i desenvolupa l’equip

amb tots els directors responsables d’àrea per

humà de la companyia.

aconseguir l’objectiu. Fa un seguiment de les inversions

Comitè de Direcció
El Comitè de Direcció és un comitè informatiu del

operatives del banc per complir amb dels objectius i

qual formen part els diferents directors de MoraBanc

per alinear els plans d’acció de tot el grup.

per fer un seguiment del pla estratègic. Coordina les
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Lideratge i gestió amb ètica
i respecte pels drets humans
Els pilars fonamentals de les activitats i el negoci de

En compliment de les regulacions legislatives en

MoraBanc són l’ètica i la integritat. Més enllà del que

vigor, disposem d‘una estructura de control intern i

ens és obligatori complir d’acord amb la normativa,

de mecanismes de denúncia sobre qualsevol actuació

estem compromesos amb la transparència, l’ètica

sospitosa.

professional i el respecte per la societat, els clients, els
accionistes i els empleats.

D’altra banda, MoraBanc ha definit i desenvolupat
canals de comunicació interns per informar a l’alta

El Codi d’ètica i de conducta i el Codi de conducta

direcció

del mercat de valors del grup són les normes a través

èticament qüestionables i sobre pràctiques o propostes

de les quals traslladem aquests pilars a tots els

d’activitats amb indicis que les facin susceptibles de ser

nivells de l’organització. Totes dues normes defineixen

considerades actuacions de blanqueig de diners o valors

els nostres valors, la nostra cultura corporativa i la

o de finançament del terrorisme. Si succeeix, els òrgans

responsabilitat de desenvolupar l’activitat conforme

corresponents analitzen i supervisen aquests casos.

a uns estàndards encaminats a prevenir qualsevol
pràctica de competència deslleial, monopolística o
contra la lliure competència. L’entitat també disposa
d’un Estatut del Conseller que recull les normes que
emmarquen l’actuació dels membres del Consell
d’Administració del grup.

de

l’entitat

sobre

possibles

conductes

També disposem de mecanismes que ens permeten
prevenir, detectar i investigar possibles casos de
corrupció i frau. Definim un sistema de govern corporatiu
que garanteix la prevenció dels conflictes d’interessos
per mitjà de la Política de gestió de conflictes
d’interessos. Aquest document estableix les bases dels

El Departament de Compliment Normatiu és el

procediments d’actuació que s’han de seguir en matèria

responsable d’elaborar els codis de conducta i

de prevenció i de gestió i defineix el tractament dels

d’adaptar-los a la normativa vigent. D’altra banda, el

conflictes d’interessos en els quals es puguin trobar els

Consell d’Administració del grup és l’òrgan encarregat

accionistes, els membres del Consell d’Administració,

d’aprovar-los.

els empleats o els directius de MoraBanc respecte de

La comprensió i la implementació dels codis de

clients, proveïdors o de la societat en general.

conducta, així com de la resta de la normativa vigent,

El Comitè de Gestió de la Integritat Corporativa

s’assegura gràcies a les estructures de control. Tots els

s’encarrega, entre d’altres, de promoure l’adopció

professionals que conformen MoraBanc, a qualsevol

de mesures que ens permetin resoldre actuacions

dels països on opera l’entitat, estan obligats a complir-

èticament qüestionables; solucionar les situacions en

les. Per aquest motiu, quan s’incorporen a l’organització

què els interessos del grup s’enfrontin als dels clients;

reben una formació sobre els codis de conducta i sobre

elaborar i difondre notes interpretatives; proposar

els procediments interns de prevenció del blanqueig de

possibles canvis de contingut del Codi de conducta per

diners o valors i del finançament del terrorisme.

adequar-lo a l’evolució de les activitats i dels negocis

La lluita contra la corrupció i la prevenció del blanqueig
de diners o valors i del finançament del terrorisme són
dos objectius permanents i transversals a tot el Grup

del grup, de l’entorn en què aquests es desenvolupen
i de les millors pràctiques de la indústria financera, i
establir la comunicació amb les autoritats de supervisió.

MoraBanc. Aquestes qüestions han esdevingut una

L’Òrgan de Control i Comunicació Interna té com a

prioritat nacional que ha comportat l’adopció d’iniciatives

comeses principals analitzar, controlar i comunicar a

legislatives en els darrers anys i la revisió del sistema de

les autoritats de supervisió tota la informació relativa a

prevenció i repressió amb la finalitat d’assolir el marc

les operacions o als fets susceptibles d’estar relacionats

més efectiu per a la lluita contra aquestes conductes.

amb el blanqueig de diners o valors o el finançament
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del terrorisme, a més d’establir les polítiques i els
procediments necessaris per conèixer, prevenir i impedir
la realització d’operacions relacionades amb aquests
fets. Aquest òrgan posseeix independència total en
l’exercici de les seves funcions. La seva composició
s’estableix seguint criteris d’integració funcional i
les seves decisions són vinculants per a tot el Grup
MoraBanc.
De manera complementària, disposem d’una altra àrea
de control, Riscos, que assegura que el perfil de risc
definit es mantingui dins dels límits tolerats. Aquesta
àrea aplica les polítiques correctores i de mitigació
necessàries per mantenir els nivells de risc d’acord amb

els objectius definits a l’estratègia del grup.
A nivell fiscal, MoraBanc disposa d’una àrea específica
dins del departament d’Assessoria Jurídica que vetlla
pel correcte compliment de les obligacions tributàries
de MoraBanc en totes les jurisdiccions on desenvolupa
la seva activitat.
Finalment, per assegurar l’acompliment del sistema de
bon govern corporatiu de l’entitat, Auditoria Interna és,
com a tercera línia de defensa, l’òrgan de control que
supervisa l’adequació i l’eficàcia del sistema de control
intern, que formula conclusions i recomanacions sobre
aquest sistema i que en verifica la implementació.
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Alineació amb les millors pràctiques
per presentar la nostra informació
Aquest 2020 hem presentant la informació seguint la

La gestió de la nostra activitat se sustenta en la relació

línia iniciada en exercicis anteriors amb la voluntat de

amb els grups d’interès, fonamental per conèixer

ser més transparents amb els nostres grups d’interès i

les seves expectatives i els seus interessos, que

donar una visió més connectada de la nostra activitat

condicionen moltes de les decisions i actuacions que

amb la nostra estratègia i el nostre entorn. Posem en

prenem com a organització. En aquest sentit, i amb el

context el que fem amb els nostres valors, la nostra

propòsit de realitzar un exercici de transparència cap

visió, estratègia, el nostre model de negoci i govern

als grups d’interès, anualment MoraBanc elabora

corporatiu i amb un enfocament social i sostenible en

aquest informe per informar sobre la relació entre,

el temps. D’aquesta manera, expliquem de manera

d’una banda, l’estratègia, el govern i l’acompliment

més detallada com fem ús de la nostra activitat

financer i, de l’altra, l’entorn social, econòmic i

bancària i financera per crear valor a llarg termini amb

ambiental en el qual opera.

un compromís de sostenibilitat.

Seguint els principis per determinar el contingut de la

Aquest informe es prepara seguint les directrius del

memòria d’acord amb la guia GRI, enguany s’ha dut

Marc Internacional de Reporting Integrat del Consell

a terme una anàlisi de materialitat per determinar els

Internacional de Reporting Integrat (IIRC), coalició

aspectes i assumptes de sostenibilitat rellevants per a

global de reguladors, inversors, empreses, emissors

l’organització. En l’elaboració de l’anàlisi de materialitat

de normes i estàndards, professionals comptables

hi han participat de manera directa persones clau del

i organitzacions no governamentals, units amb

banc i representants dels grups d’interès amb els quals

l’objectiu de fer evolucionar el reporting corporatiu cap

ens relacionem.

a la comunicació del valor creat.
Mantenim

també

l’enfocament

Els
de

resultats

obtinguts

gràcies

a

l’anàlisi

de

sostenibilitat

materialitat ens han servit per treballar internament

de l’informe, seguint l’estàndard internacional per

iniciatives que milloren la sostenibilitat, adreçades

a l’elaboració de memòries de sostenibilitat de la

tant a l’equip humà com als grups d’interès externs.

Global Reporting Initiative (GRI), organització líder

En definitiva, es tracta de treballar en una estratègia

internacional en rendició de comptes no financers. En

de sostenibilitat alineada amb el que els grups

aquest sentit, l’informe anual integrat del 2020 s’ha

d’interès consideren necessari i amb l’estratègia de

elaborat segons els estàndards GRI, en la seva opció

negoci del banc.

de conformitat essencial.
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Informació de la materialitat
Per elaborar aquest informe del 2020, hem tornat a

de sostenibilitat. Aquesta anàlisi ens permet identificar

fer una anàlisi de la materialitat per actualitzar els

els temes de sostenibilitat rellevants per a l’entitat i

aspectes material que havíem obtingut a la primera

els seus grups d’interès que han servit per treballar

anàlisi del 2015. Hem enquestat els grups d’interès

en l’estratègia de sostenibilitat de MoraBanc. El procés

i podem confirmar que els continguts definits

que s’ha seguit per actualitzar la taula de materialitat

anteriorment proporcionen una visió acurada de la

s’ha desenvolupat en 3 fases:

repercussió i l’acompliment de MoraBanc en matèria

1. IDENTIFICACIÓ DELS ASPECTES POTENCIALMENT RELLEVANTS
S’han identificat i definit els grups d’interès de l’organització, així com la seva priorització, en funció de la
rellevància que exerceixen. Posteriorment, s’han identificat els temes econòmics, socials, ambientals, ètics
i de bon govern, potencialment rellevants, vinculats als impactes positius i negatius de la cadena de valor
de l’organització des de la perspectiva de sostenibilitat. Per tal de dur a terme aquesta identificació, s’han
utilitzat fonts d’informació interna i externa: tendències globals i sectorials en sostenibilitat, el context
andorrà i una anàlisi interna.

2. PRIORITZACIÓ
Els aspectes materials s’han seleccionat a partir d’una doble anàlisi: interna i externa. Això ha permès
conèixer el grau d’importància que els temes identificats tenen tant per a MoraBanc com per als grups
d’interès. Tant en la priorització interna com externa s’ha realitzat una enquesta en línia que s’ha fet arribar
a través de la plataforma Survey Monkey. Per a l’anàlisi estadística de l’àmbit extern, s’han ponderat les
respostes segons la importància que cadascun dels grups d’interès té per a la pròpia empresa. Aquesta
aproximació permet donar una visió de conjunt més coherent i d’acord amb la realitat de MoraBanc.

3. VALIDACIÓ
Segons els Estàndards GRI, a través de la revisió i la validació s’ha de garantir que l’informe ofereixi una
representació completa del context de sostenibilitat de l’organització, contemplant tant els seus impactes
positius com negatius. En aquest context, l’objectiu és garantir que la materialitat ofereixi una visió raonable
i equilibrada dels temes més rellevants per al desenvolupament sostenible i responsable a nivell econòmic,
ambiental i social de MoraBanc.
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Matriu de Materialitat de MoraBanc 2020

Residus
Energia

Compliment ambiental i
socioeconòmic
Impactes econòmics
indirectes

Lluita contra la corrupció
Privacitat del client
Ètica empresarial

Diversitat, igualtat
d’oportunitats i no
discriminació

RELLEVÀNCIA PER ALS GRUPS D’INTERÈS

Salut i seguretat en el
treball

Conciliació

Comunitats locals

Relació
treballador-empresa

Qualitat i excel·lència
en la pràctica bancària
Formació i educació

Comunitats sostenibles

Innovació en productes
i serveis

Materials

Educació financera

Ocupació

Acompliment econòmic

Productes i serveis amb
benefici social / ambiental

Internacionalització i
diversificació del negoci

Gestió de riscos

Avaluació ambiental i social
dels proveïdors

Aliances estratègiques

Estratègia ASG
Inversió socialment
responsable
Aliances territorials
Emissions
Criteris ASG en les operacions
Atenció i servei a clients
Aigua

RELLEVÀNCIA PER A MORABANC
Addicionalment, es publica informació relacionada amb temes no materials, atès que permeten explicar de manera
més completa l’acompliment de MoraBanc en els diferents àmbits de la sostenibilitat.
Font: elaboració pròpia
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ESTÀNDARD
GRI

CONTINGUT

PÀGINA O RESPOSTA DIRECTA

ODS

PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ
102-1

102-2

Nom de
l’organització
Activitats,
marques,
productes
i serveis

Mora Banc Grup, SA

MoraBanc posa a disposició dels clients serveis de banca comercial, banca privada
i wealth management, fons d’inversió gestionats per la societat gestora del Grup i
assegurances de la companyia asseguradora del Grup.
Banca Comercial: la banca comercial se centra en la banca per a particulars,
negocis, empreses i professionals. MoraBanc té una cultura centrada en els clients i
dissenyem productes i serveis adequats per a ells. Desenvolupem una segmentació
comercial segons les necessitats de cada grup, tenint en compte l’edat i els hàbits de
comportament. L’aposta per a les noves tecnologies ens permet enfortir la relació amb
els clients i consolidar-hi un diàleg més estret.
PRODUCTES I SERVEIS:
Banca Particulars

Banca Empreses

Assegurances ram de vida
Comptes i targetes
Estalvi
Hipoteques
Préstecs i crèdits
Productes d’inversió
Assessorament en matèria d’inversions
Gestió discrecional i individualitzada
de carteres
MoraBanc Digital
Recepció, transmissió i execució
d’ordres

Productes d’inversió
Targetes de crèdit
Tresoreria i inversions
Assessorament en matèria d’inversions
Atenció personalitzada
Gestió discrecional i individualitzada
de carteres
MoraBanc Digital
Negoci internacional

Banca Privada i Wealth Management: totes les activitats de banca privada i wealth
management de MoraBanc són gestionades per personal expert per tal d’oferir un
servei excel·lent als clients.
PRODUCTES I SERVEIS:
Banca Privada

Wealth Management

Assegurances del ram de vida
Assessorament en matèria d’inversions
Broker en línia
Gamma de préstecs i hipoteques
Gestió discrecional i individualitzada
de carteres
Innovació en productes estructurats
MoraBanc Digital
Recepció, transmissió i execució d’ordres
Targetes de crèdit

Assessorament en matèria d’inversions
Elecció de banc custodi
Estructuració del patrimoni financer
Gestió discrecional i individualitzada
de carteres
Recepció, transmissió i execució d’ordres
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Mora Gestió d’Actius, SAU: Societat gestora d’organismes d’inversió col·lectiva del
Grup, que opera sota la marca MoraBanc Asset Management, amb una oferta variada
i competitiva de fons d’inversió.
PRODUCTES I SERVEIS:
MoraBanc Asset Management
Comunicació i divulgació de la visió de mercats dels nostres experts
Fons d’inversió
Serveis de gestió discrecional de carteres i SICAV
Mora Assegurances, SAU: és la companyia d’assegurances de vida del Grup i té
per objectiu oferir tota classe d’assegurances en la branca de vida i garanties de salut
complementàries a les garanties de vida.
A més de les assegurances de vida, l’entitat ofereix productes d’estalvi i previsió, com
ara plans de pensions i jubilació. També posa a disposició dels clients Unit Linked,
que pot ser de tipus MoraBanc Unit Linked Fons, MoraBanc Unit Linked Carteres o
MoraBanc Unit Linked Actius, segons l’actiu amb el qual estan vinculades.
102-3

Localització
de la seu
central de
l’organització

Mora Banc Grup, SA
Av. Meritxell, 96
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra

102-4

Localització de
les activitats

17-19

102-5

Propietat i
forma jurídica

El Grup MoraBanc el va fundar el 1952 la família Mora i avui manté el 100% del seu
capital familiar i andorrà. El Grup està format per:
- Mora Banc Grup, SA entitat bancària que té per objecte social efectuar tota mena
d’operacions que siguin permeses a les entitats bancàries per la legislació vigent a
Andorra.
- Mora Assegurances, SAU té per objecte la realització de tota classe d’activitats
d’assegurança, reassegurança i cobertura de risc en el ram vida.
- Mora Gestió d’Actius, SAU té per objecte la gestió d’organismes d’inversió col·lectiva
i la realització de l’activitat de gestió discrecional i individualitzada de carteres i
d’assessorament en matèria d’inversions.
- Mora Wealth Management AV, SAU, és una agència de Valors, habilitada per
prestar els serveis de gestió discrecional de carteres, assessorament financer i
recepció i transmissió d’ordres.
- Boreal Capital Management, AG té per activitat la gestió de patrimonis i
l’assessorament financer.
- Boreal Capital Holdings USA, LLC és una societat de cartera d’inversions. Actua com
a capçalera de les societats establertes als EUA:
• Boreal Capital Management LLC té per objectiu la gestió de patrimonis i
assessorament financer.
• Boreal Capital Securities LLC realitza l’activitat de Broker Dealer.
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102-6

Mercats servits

17-19

102-7

Dimensions de
l’organització

17-19

102-8

Informació
sobre empleats
i altres
treballadors

39-42

ODS

Plantilla a 31 de desembre:
Distribució de la plantilla per països:
Països

20201

%

20192

%

284

86%

276

89%

USA (Miami)

28

8%

26

8%

Suïssa (Zuric)

10

3%

10

3%

Espanya (Barcelona)

10

3%

-

-

332

100%

312

100%

Andorra

Total

Plantilla del Grup MoraBanc per tipus de contracte i jornada:
Tipus de contacte

20201

20192

Homes

172

161

Dones

153

144

Indefinit

325

305

% Indefinit

98%

98%

Homes

4

5

Dones

3

2

Eventual

7

7

2%

2%

20201

20192

% Eventual
Tipus de jornada
Homes

176

166

Dones

152

140

Completa

328

306

% Completa

99%

98%

Homes

0

0

Dones

4

6

Parcial

4

6

1%

2%

2020

2019

% Parcial
Treballadors externs

Homes

1

7

Dones

1

11

2

18

El grup de treballadors extern està format per 2 persones que donen servei al grup
amb tasques administratives i auxiliars, principalment al Back Office i a les caixes de
les oficines.
1
2

Plantilla mitjana de l’exercici 2020.
Addicionalment el Grup és propietari de la Casa Vicens a Espanya, la primera casa construïda per
Gaudí, que va ser restaurada i convertida en museu, on treballaven cinc empleats del Grup.
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Cadena de
subministrament

D’acord amb la nostra activitat, els nostres proveïdors els diferenciem segons si ens
presten serveis financers, d’auditoria i consultoria i aquells que ens proveeixen de
materials, fan el manteniment i el subministrament d’infraestructures.

ODS

El compromís que tenim amb la sostenibilitat fa que prioritzem aquelles empreses
que treballen amb actitud responsable envers la societat i l’entorn.
102-10

Canvis
significatius
en l’organització
i la cadena de
subministrament

Aquest any de pandèmia, els treballadors de MoraBanc han treballat
majoritàriament des de casa mantenint la gestió del banc i el servei al client.

102-11

Principi o
enfocament
de precaució

Estem compromesos amb la preservació del medi ambient i de l’entorn natural,
valor innegable d’Andorra, i amb la lluita contra el canvi climàtic. MoraBanc
incorpora mesures d’estalvi energètic i de recursos en el desenvolupament de la
seva activitat.

102-12

Iniciatives
externes

MoraBanc no està subscrita a cap principi, estatut o altre document de caràcter
econòmic, social o ambiental.

102-13

Afiliació a
associacions

MoraBanc forma part de diferents entitats del territori:
-

Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking o ABA)

-

Empresa Familiar Andorrana per a la Gestió de Qualitat Total

-

Confederació Empresarial d’Andorra (CEA), a través d’Andorran Banking

-

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), a través d’Andorran
Banking

-

Institut d’Estudis Jurídics, Econòmics i Financers d’Andorra (JEF), a través
d’Andorran Banking

MoraBanc soci d’Actinn, clúster de la tecnologia i la innovació. Actinn és el primer
clúster d’Andorra de caire privat i té com a objectiu promoure la competitivitat dels
membres associats, potenciant la col·laboració entre empreses de diferents sectors i
altres agents per oferir solucions basades en noves tecnologies al Principat d’Andorra.

ESTRATÈGIA
102-14

Declaració
del màxim
responsable de
l’organització

10-13

ÈTICA I INTEGRITAT
102-16

Valors, principis,
estàndards
i normes de
comportament

74-75
MoraBanc està subjecte al decret pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/2013
del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament
de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de
mercat i els acords de garantia financera i la compleix estrictament.
A més, compta amb un Codi d’Ètica i de Conducta del Grup, el qual també conté el
CT de l’AFA 163/05, sobre normés ètiques i de conducta, d’obligat compliment per
tots els seus empleats.
D’altra banda, MoraBanc també es compromet a complir amb les normes
regulades en el Codi deontològic que va aprovar l’Assemblea General de l’ABA,
el 13 de gener de 2017, i que regula, en el marc de la normativa vigent en cada
moment, els estàndards d’honestedat, integritat, professionalitat i confidencialitat
que apliquen les entitats bancàries andorranes en les seves relacions amb els
clients, tercers, supervisors i reguladors.
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Estructura de
govern

68-69

ODS

GOVERN
102-18

Seguidament indiquem els membres que componen el Consell d’Administració de
Mora Banc Grup, SA, el seu càrrec i tipologia de conseller.
Consell d’Administració a data 31/12/2020:
MORA BANC GRUP, SA
Membres

Càrrec

Tipologia

Pedro González Grau

President

Oscar Aristot Borrás

Conseller

Dominical

Mora Fills, SA, representada
pel Sr. Marc Mora Guerín

Conseller

Dominical

Joan Quera Font

Conseller

Dominical

Francesc Xavier Maymó Gatell

Conseller

Dominical

Miguel Antonio Pérez Carnicero

Conseller

Independent

Agustín Berasaluce Astarloa

Conseller

Independent

Jose María Gefaell Chamochín

Conseller

Independent

Secretari no conseller

-

Marc Vilallonga Puy

A la data de publicació d’aquest informe, el Consell d’Administració estava format
per:
MORA BANC GRUP, SA
Membres

Càrrec

Tipologia

Pedro González Grau

President

Oscar Aristot Borrás

Conseller

Dominical

Mora Fills, SA, representada
pel Sr. Marc Mora Guerín

Conseller

Dominical

Joan Quera Font

Conseller

Dominical

Francesc Xavier Maymó Gatell

Conseller

Dominical

Miguel Antonio Pérez Carnicero

Conseller

Independent

Agustín Berasaluce Astarloa

Conseller

Independent

Gilbert Saboya Sunyé

Conseller

Independent

José Manuel Lara García2

Conseller

Independent

Secretari no conseller

-

1

Marc Vilallonga Puy

1

Incorporat amb data 3 de febrer de 2021 com a membre al Consell d’Administració per cobrir la
vacant del Sr. José María Gefaell Chamochín.

2

Incorporat com a membre al Consell d’Administració el mes de gener de 2021.
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El Consell d’Administració del Grup MoraBanc té com a funció principal la
supervisió del Grup delegant la gestió ordinària del mateix en els corresponents
òrgans executius i en els diferents equips de direcció.

Equip Directiu:
Lluís Alsina Álvarez

Director general

Sara Álvarez Cazorla

Directora general adjunta
Àrea Financera

M. Teresa Araúz Regué

Directora general adjunta
Auditoria Interna

Rubén Aísa García

Sotsdirector general
Assessoria Jurídica

José Ignacio Amilburu Pérez

Sotsdirector general
Àrea de Riscos

Amparo M. Nieto Linares

Sotsdirectora general
Compliment Normatiu
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PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS
102-40

Llistat de grups
d’interès

46-47

102-41

Acords de
negociació
col·lectiva

MoraBanc no disposa de conveni col·lectiu, atès que la normativa andorrana
estableix que són els mateixos treballadors els qui els han d’emprendre i fins ara
no ha succeït.

102-42

Identificació i
selecció de grups
d’interès

Per a la selecció dels grups d’interès MoraBanc ha tingut en compte l’informe de
materialitat elaborat al 2021 en què es van determinar les persones i organitzacions
afectades per l’activitat de MoraBanc.

102-43

Enfocament
d’implicació de
grups d’interès

MoraBanc té en compte els diferents grups d’interès per avaluar la seva activitat.

102-44

Temes principals
i consideracions
tractades

46-47

Els grups d’interès que MoraBanc ha identificat amb la seva activitat són els clients,
els empleats, els proveïdors, les entitats culturals, esportives i socials, els mitjans de
comunicació, les institucions i reguladors i els accionistes.
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PRÀCTIQUES PER A L’ELABORACIÓ D’INFORMES
102-45

Entitats incloses
en els estats
financers
consolidats

La informació presentada correspon a les societats que figuren als estats
financers consolidats. Si en algun cas l’abast no coincideix, s’especifica a l’apartat
corresponent de l’informe.

102-46

Definició dels
continguts de
l’informe i les
cobertures del
tema

10-13, 76-77
La finalitat d’aquesta memòria és oferir una visió real de l’acompliment econòmic,
social, ambiental i de govern corporatiu de MoraBanc. Per tant, respon a la
voluntat de crear un entorn de confiança amb els grups d’interès mitjançant l’accés
lliure a informació rellevant i relacionada amb les polítiques i les actuacions en
matèria de responsabilitat social.
Elaborem l’informe seguint les recomanacions de l’estàndard internacional de la
Global Reporting Initiative (GRI).
L’informe abasta les societats que figuren als estats financers consolidats de
l’organització i que es detallen a l’apartat “Gestió econòmica”.

102-47

Llista de temes
materials

76-77

102-48

Reexpressió
de la informació

No hi ha hagut reexpressió d’informació continguda en memòries anteriors. En cas
que s’hagi canviat la fórmula de càlcul en alguna xifra, s’especifica amb una nota
al peu.

102-49

Canvis en
l’elaboració
d’informes

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

102-50

Període objecte
de l’informe

Aquest informe comprèn el període entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2020
atès que presentem publicacions amb una periodicitat anual.

102-51

Data de l’últim
informe

2019.

102-52

Cicle d’elaboració
de l’informe

Anual.

102-53

Punt de contacte
per preguntes
sobre l’informe

Per a qualsevol dubte que pugui sorgir en relació amb aquest informe, posem a la
disposició del públic l’adreça electrònica comunicacio@morabanc.ad.

102-54

Declaració de
l’elaboració
de l’informe de
conformitat amb
els estàndards
de GRI

Aquest informe s’ha elaborat de conformitat amb els estàndards GRI: opció
Essencial.

102-55

Índex de
continguts de GRI

80-102

102-56

Verificació
externa

L’informe no ha estat verificat externament.
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GRI 201: ACOMPLIMENT ECONÒMIC (2016)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material
i la seva
cobertura

L’assoliment econòmic és un tema material principal dels grups d’interès de
MoraBanc i a més és un element essencial de l’activitat. L’impacte de l’assoliment
econòmic es produeix a nivell d’una part dels grups d’interès de forma directa:
empleats, proveïdors, accionistes, clients, entitats patrocinades, etc; i també de
forma indirecta a la resta de la societat per la generació de riquesa.

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

En el seu pla estratègic, MoraBanc ha plasmat la seva voluntat de mantenir la seva
activitat bancària a Andorra i fora de les seves fronteres i amb ambició de créixer.

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

L'entitat avalua l'assoliment econòmic gràcies al seguiment continuat dels
indicadors de negoci realitzant informes puntuals. El Comitè de Seguiment de
Negoci i el Comitè d'Estratègia apliquen les modificacions o correccions escaients
en cas de necessitat.

201-1

Valor econòmic
generat i
distribuït

La taula que hi ha continuació, elaborada a partir del compte de pèrdues i guanys
del Grup, mostra la distribució del valor econòmic generat, distribuït i retingut per
MoraBanc l’any 2020.

2020

2019

Valor econòmic creat

98.775

91.894

Marge financer

28.847

28.368

Comissions per serveis netes

55.401

51.083

Resultat d’operacions financeres

10.486

7.352

4.041

5.091

Valor econòmic distribuït

55.829

56.975

Valor econòmic retingut

42.946

34.919

Valor econòmic distribuït i retingut

98.775

91.894

Altres ingressos

201-4

Assistència
financera rebuda
del govern

MoraBanc no rep cap ajuda pública.

* Entre parèntesi s’especifica la versió de l’estàndard corresponent.
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GRI 203: IMPACTES ECONÒMICS INDIRECTES (2016)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material
i la seva
cobertura

58-65

Enfocament de
gestió i els seus
components

58-65

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

MoraBanc fa un seguiment de les accions gràcies a diferents indicadors que es
reporten de forma periòdica com la notorietat de les acciones realitzades i l’impacte
que han tingut amb, per exemple, els articles apareguts en premsa i l’assoliment
dels objectius dels projectes patrocinats.

203-2

Impactes
econòmics
indirectes
significatius

58-65

GRI

Contingut

PÀGINA O RESPOSTA DIRECTA

103-2

El desenvolupament econòmic és un element material per als grups d’interès de
MoraBanc d’acord amb les preguntes que els se’ls hi adrecen de forma continuada.
L’impacte econòmic indirecte és una conseqüència del desenvolupament econòmic
i per aquest motiu està inclòs com a material a la taula GRI.

Els impactes econòmics indirectes a la societat formen part de l’ADN de MoraBanc
i la voluntat del seu Consell d’Administració de contribuir de forma activa a la
societat. MoraBanc té compromisos contrets amb entitats per aconseguir els
objectius d’impacte econòmic. Per aconseguir-ho, posa a disposició recursos
humans, materials i econòmics.

ODS
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GRI 205: ANTICORRUPCIÓ (2016)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material
i la seva
cobertura

74-75

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

74-75

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

L'entitat fa un seguiment de les accions i projectes relacionats amb les polítiques
anticorrupció des de l'àrea de Compliment Normatiu.

205-1

Operacions
avaluades en
relació amb els
riscos relacionats
amb la corrupció

La lluita activa contra la corrupció, el blanqueig de diners o valors i el finançament
del terrorisme, entre d’altres, forma part de la cultura transversal de tot el grup
i a més estan regulades per llei. En compliment de les regulacions legislatives
en vigor, disposem d’una estructura de control intern i els departaments de
Compliment Normatiu i Auditoria que vetllen pel bon govern corporatiu.

205-2

Comunitats i
formació sobre
polítiques i
procediments
anticorrupció

74-75

205-3

Casos de
corrupció
confirmats i
mesures preses

Al 2020 no hi ha cap cas confirmat de corrupció a MoraBanc.
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INNOVACIÓ EN PRODUCTES I SERVEIS
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material
i la seva
cobertura

La innovació contínua és un dels pilars en què ens basem per tenir la millor
resposta tecnològica al servei de les persones i ser el banc de referència.

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

MoraBanc té la voluntat de ser un referent en innovació orientada al client per
oferir un millor servei.

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

La Comissió de tecnologia, innovació i seguretat de la informació té l’objectiu
d’ajudar al Consell en el coneixement de les infraestructures i l’estratègia
tecnològica i d’innovació del grup.

QUALITAT I EXCEL·LÈNCIA EN LA PRÀCTICA BANCÀRIA
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material i la
seva cobertura

20-23

103-1

Enfocament de
gestió i els seus
components

20-23

103-3

Avaluació de
l’enfocament de
gestió

20-23

ÈTICA EMPRESARIAL
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material i la
seva cobertura

74-75

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

74-75

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

74-75
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GESTIÓ DELS RISCOS
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)
103-1

Explicació del
tema material i la
seva cobertura

32-33

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

32-33

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

32-33

102-15

Principals
impactes, riscos i
oportunitats

32-33

102-17

Mecanismes
d’assessorament
i preocupacions
ètiques

74-75
El Departament de Compliment Normatiu és qui supervisa, fa el seguiment
i la verificació del compliment permanent i eficaç de les obligacions legals i
reguladores, de les normes ètiques i de conducta i de les polítiques internes de
l’entitat, per part de l’entitat, l’alta direcció, el seu personal i els agents financers
que designa, per tal de protegir els clients i reduir el risc de compliment i altres
riscos associats a les seves activitats, essent el responsable d’elaborar els codis
de conducta i d’adaptar-los segons la normativa vigent. Juntament amb el
departament d’Assessoria Jurídica són responsables d’oferir assessorament respecte
la conducta ètica, jurídica i sobre la integritat de l’organització.
D’altra banda, MoraBanc ha definit i ha desenvolupat canals de comunicació
interns que garanteixen la confidencialitat per informar sobre possibles conductes
èticament qüestionables.

102-30

Eficàcia dels
processos de
gestió del risc

32-33

ALIANCES ESTRATÈGIQUES
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)
103-1

Explicació del
tema material i la
seva cobertura

Els objectius de MoraBanc se centren en liderar el sector bancari andorrà. La nostra
fortalesa ens ha situat com el banc de referència i per mantenir aquest creixement
sostingut establim aliances estratègiques amb empreses amb qui compartim valors
de qualitat, servei i lideratge.

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

MoraBanc busca la creació de sinèrgies amb empreses de referència mundial en el
seu sector.

103-3

Avaluació de
l’enfocament de
gestió

Compartim projectes amb empreses líders al seu sector per afegir valor a l’oferta de
productes i serveis que posem a disposició dels nostres clients.
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GRI 302: ENERGIA (2016)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material
i la seva
cobertura

62-65

103-2

Enfocament
de gestió i els
seus components

62-65

103-3

Avaluació
de l’enfocament
de gestió

62-65

302-1

Consum
energètic dins
de l’organització

62-65
La font dels factors d’emissió utilitzats per al càlcul són:
-

Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
(GEH). Versió març 2019

-

Memòria de sostenibilitat de les Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) 2019

-

International Energy Agency (IEA). Emission Factors 2018

-

Environmental Paper Network Paper Calculator, versió 4.0

-

International Civil Aviation Organization (ICAO)

-

Emissions carbon calculator Defra - UK Government GHG Conversion
Factors for Company Reporting 2018

Totes les fonts anteriors són actualitzades i contrastades.

GRI 306: RESIDUS (2020)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material
i la seva
cobertura

62-65

103-2

Enfocament
de gestió i els
seus components

62-65

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

62-65
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Explicació del
tema material i la
seva cobertura

Entre els anys 2019 i 2020 s’ha reduït la generació de residus un 15%.

Consum de paper i cartró
Tòners
Targetes
Total Kg generats

306-2

Gestió d’impactes
significatius
relacionats amb
els residus

ODS

2020

2019

21.062

24.550

256,5

480

28,1

25,5

21.346,6

25.055,5

Des de MoraBanc es reciclen tots els consumibles que es generen:
- El paper i cartró que generem amb la nostra activitat es reciclen de forma
periòdica. L’any 2020 en vam generar 21.062 kg, un 14% menys que l’any 2019.
- Tòners. Les impressores que utilitzem estan monitoritzades per tal que el
manteniment de consumibles sigui estrictament el necessari. D’aquesta manera,
hem reduït el consum de tòners en un 80% els darrers dos anys. La mateixa
empresa que fa el seguiment de consumibles s’ocupa de reciclar els tòners
utilitzats de manera que totes les unitats consumides són recollides i reciclades
evitant la generació de residus.
- Plàstic. Les targetes de crèdit i dèbit es reciclen. Enguany s’han generat 28,1 kg.

GRI 307: COMPLIMENT AMBIENTAL (2016)

103-1

Explicació del
tema material i la
seva cobertura

62-65

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

62-65

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

62-65

307-1

Incompliment
de la legislació
i normativa
ambiental

MoraBanc no ha rebut cap multa o sanció per l’incompliment de les lleis de medi
ambient.
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GRI 403 SALUT I SEGURETAT A LA FEINA (2018)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material
i la seva
cobertura

El compromís de MoraBanc amb la seguretat i la salut és un dels principis que
regeixen el desenvolupament de la nostra activitat.

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

MoraBanc aplica la normativa recollida en la Llei 34/3008, del 18 de desembre
de seguretat i salut en el treball.

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

S'elaboren informes externs de forma regular per analitzar la salut en els llocs de
treball i aplicar mesures que millorin el benestar dels treballadors de MoraBanc al
seu lloc de treball.

403-1

Sistema de gestió
de la salut i la
seguretat en el
treball

La gestió de la salut i seguretat en el treball es treballa conjuntament amb una
empresa externa responsable d’identificar, avaluar i controlar els perills i riscos
associats a l’entorn laboral d’acord amb la normativa vigent.

403-2

Identificació de
perills, avaluació
de riscos
i investigació
d’incidents

La identificació de perills i riscos associats al lloc de treball s’analitza periòdicament
per una empresa externa. Es fa una revisió mèdica de tots els empleats en què es
detecten possibles riscos i perills associats a la seva feina.

403-3

Serveis de salut
en el treball

Tots els treballadors de MoraBanc reben formació respecte la salut i seguretat en
el treball a l’incorporar-se a l’entitat.

403-4

Participació
dels treballadors,
consultes
i comunicació
sobre salut
i seguretat
en el treball

El departament de gestió de persones està a disposició de tots els treballadors
perquè, arribat el cas, puguin adreçar-hi les situacions laborals que puguin
provocar riscos. Aquestes situacions seran analitzades cas per cas i es prendran les
mesures oportunes.

403-5

Formació de
treballadors sobre
salut i seguretat
en el treball

Tots els treballadors de MoraBanc reben formació relativa als riscos associats al seu
lloc de treball quan s’incorporen a la plantilla.

Foment de
la salut dels
treballadors

49

403-6

La nostra activitat ha de garantir el benestar del nostre equip humà i d’aquells
≠a qui subcontractem.

Tanmateix, MoraBanc forma periòdicament equips de primera intervenció i primers
auxilis per capacitar els treballadors davant de situacions perilloses o de risc.

A MoraBanc complim amb la Llei 34/2008 relativa a la seguretat i salut al treball i
oferim als empleats la possibilitat de realitzar un examen de salut periòdic.
MoraBanc promou la salut del treballador amb els beneficis socials que els ofereix
relatius a la salut, com són, la cobertura del 100% del salari en cas d’estar de
baixa, el 50% de la prima de cobertura de l’assegurança de salut o bé oferint
l’accés al servei de World Care a tots els seus treballadors de forma gratuïta.
Enguany, donada la situació de pandèmia, MoraBanc ha arribat a acords amb
empreses externes per posar a disposició dels treballadors la possibilitat de fer-se
testos d’antígens de forma recorrent.
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403-7

Prevenció i
mitigació dels
impactes en
la salut i la
seguretat dels
treballadors
directament
vinculats
mitjançant
relacions
comercials

MoraBanc compta amb la col·laboració d’una empresa independent que realitza
un informe de seguretat vinculat a cada lloc de treball de l’entitat que identifica
tots els riscos associats a cada feina, la probabilitat i les conseqüències d'aquest risc
i les mesures preventives per evitar-los. El departament d’Immobles i Seguretat del
banc és el responsable d’implementar les mesures preventives a fi de minimitzar
qualsevol risc al lloc de treball.

403-8

Treballadors
coberts per un
sistema de gestió
de la salut i la
seguretat en el
treball

El sistema de gestió de la salut i seguretat al treball es treballa conjuntament amb
una empresa externa. Recentment s’ha realitzat una auditoria de tots els llocs
de treball que afecten a treballadors del banc per prendre les mesures escaients
d’acord amb la legislació vigent. L’auditoria no recull els llocs de treball coberts
per personal extern de l’entitat doncs la gestió de la seva salut i seguretat recau a
l’empresa contractant.

ODS

GRI 404: FORMACIÓ I ENSENYAMENT (2016)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material i la
seva cobertura

39-42

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

39-42

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

39-42

404-1

Mitjana d’hores
de formació
a l’any per
treballador

39-42

404-3

Percentatge de
treballadors que
reben avaluacions
periòdiques del
desenvolupament
professional

Tots els treballadors de MoraBanc són sotmesos a una avaluació anual del les
seves competències. L’any 2020, el 100% dels treballadors va ser avaluat.

84

05

ÍNDEX GRI

ESTÀNDARD
GRI

CONTINGUT

PÀGINA O RESPOSTA DIRECTA

ODS

GRI 405: DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS (2016)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material
i la seva
cobertura

39-42

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

39-42

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

39-42

405-1

Diversitat en
l’òrgan de govern
i treballadors

Composició del Consell d’administració:
MORA BANC GRUP, SA		
Per gènere
2020*

2019

Homes

8

8

Dones

0

Total
% Dones
*

8

8

0%

0%

A la data de publicació d’aquest informe, el Consell d’Administració del banc estava format per 9
persones, tots ells homes. 3 tenen entre 30 i 50 anys i 6 són majors de 50 anys.

Per edat

Menors de 30 anys

2020

2019

0

0

Entre 30 i 50 anys

2

2

Majors de 50 anys

6

6

Total

8

8

La composició dels treballadors per categoria laboral es pot consultar a la pàgina 40.
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GRI 406: NO DISCRIMINACIÓ (2016)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material i la
seva cobertura

39-42

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

39-42

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

39-42

406-1

Casos de
discriminació
i accions
correctives preses

Durant l’any 2020 MoraBanc no ha tingut cap cas de discriminació laboral.

GRI 413: COMUNITATS LOCALS (2016)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

103-2

103-3

Explicació del
tema material i la
seva cobertura

58-65

Enfocament de
gestió i els seus
components

58-65

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

58-65

Pensar en un món millor forma part del compromís de MoraBanc amb la
sostenibilitat.

Som conscients que la nostra activitat, en moltes ocasions pot ésser part de la
solució d’alguns problemes als quals s’enfronta la societat i per aquest motiu
dissenyem una estratègia que contribueixi al progrés de la comunitat andorrana.

MoraBanc promou diferents iniciatives i programes per crear valor a la societat.
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Operacions amb
implicació de la
comunitat local,
avaluacions
d’impacte i
programes de
desenvolupament

58-65

ODS

GRI 418: PRIVACITAT DEL CLIENT (2016)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material

MoraBanc té l’obligació de protegir la informació personal i privada dels seus
clients.

i la seva
cobertura
103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

MoraBanc aplica la legislació vigent en matèria de protecció de dades i informació
personal.

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

El departament de Compliment Normatiu és el responsable de la supervisió,
del compliment de les normes d’aplicació en aquesta matèria dins l’entitat.

418-1

Reclamacions
substancials
relatives a la
violació de la
privacitat del
client i la pèrdua
de les seves
dades

MoraBanc té l’obligació de protegir la informació personal i privada dels seus
clients i empleats com es recull en el seu codi ètic i a la legislació aplicable en
matèria de protecció de dades i el secret bancari.
Al 2020 MoraBanc no ha rebut cap reclamació en relació a la violació de la
privacitat dels clients o a la fuita de dades personals.
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GRI 419: COMPLIMENT SOCIOECONÒMIC (2016)
GRI 103: ENFOCAMENT DE GESTIÓ (2016)

103-1

Explicació del
tema material
i la seva
cobertura

MoraBanc desenvolupa la seva activitat amb estricte compliment de la llei
andorrana.

103-2

Enfocament de
gestió i els seus
components

74-75

103-3

Avaluació de
l’enfocament
de gestió

74-75

419-1

Incompliment
de les lleis
i normatives
en els àmbits
socials
i econòmics

Al 2020 MoraBanc no ha rebut cap multa per l’incompliment de la normativa en
matèria social o econòmica.
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