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Comunicat núm. 245/17 

 
Ref. Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries 

Consell d’Administració 

En seguiment a les diferents recomanacions efectuades per aquest Institut durant els 
últims anys i a la llum dels desenvolupaments en govern corporatiu, per tal de 
contemplar les directrius en relació amb les responsabilitats del Consell 
d’Administració, així com les aptituds i característiques de la seva composició 
establerts pels Principis de govern corporatiu per a bancs del Comitè de Supervisió 

Bancària de Basilea, publicats el juliol del 2015 i, en concret, el Principi 2: Aptituds i 

composició del Consell; des d’aquest Institut els recordem que els consellers d’una 
entitat, en l’exercici de les seves funcions, han d’aportar les seves experiències i els 
seus coneixements, i enriquir així la presa de decisions de les entitats. 

En aquest sentit, l’eficiència de la funció dels consellers i, per tant, del Consell 
d’Administració d’una entitat bancària, augmenta quan hi ha un nombre suficient de 
membres que són consellers independents, no executius, que posseeixin amplis 
coneixements i experiència en la matèria. 

El Consell d’Administració d’una entitat bancària ha de ser l’apropiat per exercir les 
seves responsabilitats i tenir una composició que faciliti la supervisió efectiva de 
l’entitat bancària. Amb aquest objectiu, el Consell d’Administració d’un banc ha d’estar 
format per un nombre suficient de consellers independents. 

A més, el Consell d’Administració d’un banc ha d’estar constituït per individus amb una 
combinació adequada de competències, diversitat i experiència, que col·lectivament 
posseeixin les qualificacions adequades a la mida, la complexitat i el perfil de risc del 
banc. 

En avaluar la idoneïtat col·lectiva del Consell d’Administració d’una entitat bancària, 
s’ha de prendre en consideració el següent: 

� els consellers han de tenir una ventall de coneixements i experiència en les àrees 
rellevants, així com bagatges diferents per promoure la diversitat d'opinions. Les 
àrees rellevants de competència poden incloure, per exemple, mercats de 
capitals, anàlisis financeres, estabilitat financera, divulgació d'informació 
financera, tecnologies de la informació, planificació estratègica, gestió del risc, 
retribució, regulació, govern corporatiu i de gestió; 

� el Consell d’Administració, en el seu conjunt, ha de tenir un enteniment 
raonablement bo de l’economia i dels mercats a nivell local, regional i, si escau, 
mundial, així com de l'entorn jurídic i regulador. Quan sigui rellevant també s'ha 
de considerar l'experiència a nivell internacional; i 

� l'actitud de cada conseller ha de facilitar la comunicació, la col·laboració i el 
debat crític en el procés de presa de decisions. 
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El Consell d’Administració ha de comptar amb un procés clar i rigorós per identificar, 
avaluar i escollir els candidats al Consell. El Consell d’Administració (i no la direcció) 
designa els candidats i fomenta l’elaboració de plans de successió apropiats per als 
consellers. 

El procés de selecció i/o avaluació de la idoneïtat dels membres ha de comprovar que 
els candidats al Consell d’Administració:  

i. compten amb els coneixements, les habilitats, l’experiència i, especialment en el 
cas de consellers no executius, amb la independència d’idees, donades les seves 
responsabilitats al Consell d’Administració i l’activitat i el perfil de risc del banc;  

ii. compten amb un historial d'integritat i bona reputació;  

iii. tenen temps suficient per acomplir les seves responsabilitats; i  

iv. tenen l'habilitat de fomentar una bona interacció entre el Consell 
d’Administració i els seus membres. 

Consegüentment, per tal de donar compliment a l’establert anteriorment, des de 
l’Institut Nacional Andorrà de Finances, en tant que autoritat del sistema financer 
andorrà i amb l’objectiu de promoure i vetllar pel seu bon funcionament, prenent en 
consideració els Principis de govern corporatiu per a bancs del Comitè de Supervisió 

Bancària de Basilea, i, en concret, el Principi 3: Estructura i pràctiques del Consell, es 

requereix a les entitats bancàries del sistema financer andorrà que avaluïn 
periòdicament (com a mínim, un cop a l’any) la continua idoneïtat dels seus Consells 
d’Administració i de cadascun dels seus membres, així com de les comissions 
delegades del Consell, prenent en consideració la seva contribució al Consell 
d’Administració, i que presentin les seves conclusions d’aquesta primera avaluació a 
aquest Institut, com a molt tard, en un període de 6 mesos des de la data d’emissió 
del present comunicat. 

Com a part d’aquesta avaluació, es requereix que, per una banda, es revisi l’eficàcia 
de les pràctiques del Consell d’Administració, els procediments de govern d’aquest 
òrgan i l’exercici de les seves responsabilitats i que es determini on es poden 
necessitar millores i es dugui a terme qualsevol canvi necessari. 

D’altra banda, en aquest context, els requerim que avaluïn la necessitat de crear o 
modificar les Comissions delegades del Consell d’Administració, a fi i efecte de 
disposar, com a mínim, de les següents comissions delegades del Consell: 

� Comissió d’Auditoria; 
� Comissió de Riscos; 
� Comissió de Retribucions; i 
� Comissió d’Ètica i Compliment. 

Aquest requeriment ha de facilitar l’adaptació a l’article 91 Òrgans de Direcció de la 
Directiva 2013/36 del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny del 2013, relativa 
a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les entitats 
de crèdit i les empreses d’inversió (CRDIV), que requereix que cadascun dels membres 
de l’òrgan d’administració actuï amb honestedat, integritat i independència d'idees, 
avaluant i qüestionant, si escau, de manera efectiva les decisions de la direcció i 
vigilant i controlant de manera efectiva el procés de decisió de la direcció. 
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Els recordem que l’article 14 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de 

les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen 

l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra regula els requeriments 
mínims establerts per al Consell d’Administració de les entitats bancàries del sistema 
financer andorrà. 

Així mateix, els recordem que l’article 6 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 (d’ara en endavant, Llei 8/2013) estableix que: 

“2. El consell d'administració de les entitats operatives del sistema financer defineix 

el nivell de risc que l'entitat està disposada a assumir, i aprova les corresponents 

polítiques de gestió de riscos, en supervisa periòdicament el compliment i adopta les 

mesures adequades per esmenar qualsevol deficiència. 

3. El consell d'administració de les entitats operatives del sistema financer ha 

d'aprovar el codi ètic i de conducta, les polítiques de control intern i les polítiques de 

compliment normatiu, i supervisar-ne periòdicament el compliment, així com 

adoptar les mesures adequades per esmenar qualsevol deficiència.” 

Per altra banda, el Comunicat tècnic núm. 185/08 també estableix unes normes 
generals en relació amb el govern corporatiu, les responsabilitats del Consell 
d’Administració i de la Direcció General de les entitats bancàries respecte al control 
intern i a l’auditoria interna, i entre d’altres estableix que: 

“(...) S’han d’establir els mecanismes adients perquè tots els membres del Consell 

d’Administració tinguin accés a tota la informació necessària per a una correcta presa de 

decisions en el marc del Consell d’Administració. Aquesta documentació ha de ser lliurada o 

posada a disposició dels membres amb temps suficient per poder ser analitzada i 

contrastada. Destacar que la tramesa d’informació és especialment rellevant en aquells 

informes externs que es dirigeixen explícitament als membres d’aquest òrgan -com per 

exemple, l’informe d’auditoria i l’informe complementari d’auditoria-, sense acceptar-se cap 

tipus de delegació. 

En relació amb les actes del Consell d’Administració, aquestes hauran de ser 

transcrites cronològicament al llibre d’actes amb la màxima celeritat possible, fent 

referència a la documentació utilitzada, la qual prèviament ha d’haver estat posada 

en coneixement dels consellers per a la correcta presa de decisions, tal com s’ha 

comentat al paràgraf anterior. Així mateix, s’haurà de guardar una còpia, de forma 

conjunta, de tota la documentació analitzada o revisada a cada reunió del Consell 

d’Administració per tal de reflectir-ne fidelment els temes tractats. 

S’han d’elaborar actes de les reunions de qualsevol comissió i/o comitè, tant del 

Consell d’Administració com de la Direcció General. Aquestes han d’incloure, com a 

mínim, el detall dels assistents, l’ordre del dia i els acords presos. Així mateix, 

hauran d’estar aprovades i signades, com a mínim, per la persona que actua com a 

Secretari de la comissió i/o comitè, amb el vist-i-plau del President, si escau. Les 

actes relatives a cada òrgan s’hauran d’arxivar separadament, diferenciant per 

comissió i/o comitè, i ordenades cronològicament. També s’ha de fer referència 

expressa a la documentació analitzada a la reunió. (...)”. 
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Així mateix, addicionalment a la legislació i a la regulació vigents a Andorra, vulguin 
tenir en compte els Principis de govern corporatiu per a bancs del Comitè de Supervisió 

Bancària de Basilea, publicat el juliol del 2015, i vulguin prendre també en consideració 
els Principis revisats de govern corporatiu de l’OCDE, publicats el setembre del 2015 i 
ratificats pel G-20, que fan especial referència, al seu Capítol VI, a les responsabilitats 
del Consell d’Administració i, entre d’altres, a la necessitat de comptar amb membres 
del Consell d’Administració que siguin capaços de pronunciar-se amb objectivitat i 
amb criteri independent sobre els assumptes corporatius. 

Els principis de govern corporatiu de l’OCDE i del G-20 estableixen el següent: 

a) Els membres del Consell d’Administració han d’actuar amb ple coneixement, de 
bona fe, amb la diligència i atenció degudes i segons els interessos de l’entitat i 
dels seus accionistes. 

Els membres del Consell d’Administració han de tenir els coneixements adequats, 
ser eficaços i complir amb el “deure de diligència” i el “deure de lleialtat”. 

L’OCDE estableix el que s’entén per deure de diligència i deure de lleialtat, tal com 
es detalla a continuació: 

El deure de diligència requereix als membres del Consell d’Administració actuar 
amb ple coneixement de causa, totalment informats, de bona fe i amb la deguda 
diligència i cura. Sovint aquest deure de diligència és interpretat com que el 
membre d’un Consell d’Administració ha d’abordar els assumptes de l’entitat de la 
mateixa manera que una persona prudent afrontaria els seus propis assumptes en 
situacions similars. Les responsabilitats en virtut del deure de diligència queden 
mitigades per la regla del judici professional. 

El deure de lleialtat s’entén com el deure dels membres del Consell d’Administració 
d’actuar prenent en consideració els interessos de l’entitat i dels seus accionistes. El 
deure de lleialtat és de vital importància, ja que sustenta l'aplicació efectiva d'altres 
principis relacionats com, per exemple, el tractament equitatiu dels accionistes, la 
supervisió de les operacions vinculades, la gestió dels conflictes d’interès i 
l'establiment de la política de remuneració dels principals directius i membres del 
Consell d’Administració. També és un principi clau per als membres del Consell 
d’Administració que formen part de l'estructura d'un grup d'entitats; i, tot i que una 
entitat pot ser controlada per una altra, el deure de lleialtat d’un conseller es 
refereix a l’entitat i tots els seus accionistes i no a la societat dominant del grup. 

b) Quan les decisions del Consell d’Administració afectin de manera diferent a 
diferents grups d’accionistes, se’ls ha de dispensar un tracte equitatiu. 

c) El Consell d’Administració ha d’aplicar estàndards d’ètica molt elevats i ha de tenir 
en compte els interessos dels diferents grups d’interès. 

En aquest sentit, als principis de govern corporatiu de l’OCDE es remarca el següent: 
“Similarly, jurisdictions are increasingly demanding that boards oversee the finance 

and tax planning strategies management is allowed to conduct, thus discouraging 

practices, for example the pursuit of aggressive tax avoidance, that do not 

contribute to the long term interests of the company and its shareholders, and can 

cause legal and reputational risks. Company-wide codes serve as a standard for 
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conduct by both the board and key executives, setting the framework for the 

exercise of judgement in dealing with varying and often conflicting constituencies.” 

"De la mateixa manera, les jurisdiccions exigeixen, cada vegada més, que els 

Consells d’Administració supervisin la gestió de les estratègies de finançament i 

planificació fiscal que es permet dur a terme, dissuadint així pràctiques, com per 

exemple, la recerca de l'evasió fiscal agressiva, que no contribueixen als interessos a 

llarg termini de l’entitat i dels seus accionistes, i pot causar riscos legals i 

reputacionals. Els codis de les entitats serveixen com a norma estàndard per a la 

conducta, tant per al Consell d’Administració com per als directius clau, establint el 

marc per a l'exercici del judici en tractar amb diferents i sovint conflictives 

circumscripcions”. 

En relació amb aquest principi, els recordem que l’article 5 de la Llei 8/2013 

estableix que les entitats operatives del sistema financer estan obligades a evitar 
qualsevol pràctica que pugui infringir els bons usos i costums o posar en perill els 
principis ètics i de conducta professional del sector financer i que han d’actuar amb 
honestedat, imparcialitat i professionalitat, en el millor interès dels clients i, en 
particular, complir les disposicions contingudes en la legislació vigent.  

També el Comunicat tècnic núm. 163/05 estableix normes ètiques i de conducta 
específiques d’aplicació a les entitats operatives del sistema financer, per vetllar 
així, en tot moment, per al bon funcionament i l’estabilitat del sistema financer. 

Els recordem que, tal com es va posar de manifest en la Comunicació núm. SF 
02/2016 del passat 22 de desembre del 2016, és imperatiu que no només el Consell 
d'Administració i la Direcció General de les entitats, sinó també als seus empleats i 
els seus clients siguin conscients del seu compromís amb els principis d’ètica i 
integritat, transparència i professionalitat. Per això, les entitats operatives del 
sistema financer han de tenir i implementar polítiques i pràctiques adequades que 
promoguin normes ètiques i professionals d’alt nivell que impedeixin la utilització 
de les entitats amb fins delictius. 

d) El Consell d’Administració ha de dur a terme certes funcions clau; 

El Consell d'Administració és el responsable últim del funcionament, la gestió, el 
control i la solidesa financera de l’entitat i del grup que aquesta encapçala. Per 
tant, ha de vetllar per l'execució de les activitats i preservar la continuïtat del 
negoci a través d’una adequada estructura de govern corporatiu i un sistema de 
control intern robust i eficaç, seguint les recomanacions de bones pràctiques 
establertes en aquest comunicat. 

En seguiment al que estableixen els Principis de govern corporatiu per a bancs del 

Comitè de Supervisió Bancària de Basilea, i, en concret, el Principi 1: 

Responsabilitats generals del Consell, des d’aquest Institut els recordem que el 
Consell d’Administració és el responsable del banc en general, inclosa l’aprovació i 
supervisió de l’aplicació, per part de la direcció general, dels objectius estratègics 
del banc, el seu marc de govern i la seva cultura corporativa. 

El Consell d’Administració ha d’aprovar un reglament intern de funcionament que 
faciliti el compliment de les obligacions i les responsabilitats de tots els seus 
membres. 
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Sense pretensions d’oferir una llista completa de les seves responsabilitats, el 
Consell d’Administració ha de dur a terme determinades funcions clau, entre les 
quals s’inclouen principalment l’establiment i la supervisió de: 

���� l'estratègia global de negoci de l’entitat dintre del seu marc legal i regulador, 
tenint en compte els interessos financers a llarg termini de l’entitat i la seva 
solvència; els pressupostos anuals; l’establiment d’objectius en matèria de 
resultats; el control del pla previst i dels resultats obtinguts per l’entitat; i la 
supervisió de desemborsament de capital, les adquisicions i desinversions de 
més quantia; 

���� l'estratègia general de riscos i la política de riscos de l’entitat i del grup que 
aquesta encapçala, incloent la seva tolerància i el seu apetit al risc, i el marc de 
gestió de riscos; 

���� les quantitats, els tipus i la distribució, tant del capital com dels fons propis 
necessaris per cobrir els riscos de l'entitat i del grup; 

���� una estructura corporativa i organitzativa coherent i transparent, amb línies de 
reporting i canals de comunicació clars i efectius; així mateix, els principis rectors 
dels sistemes de comunicació, inclòs l'aspecte de la seguretat de la informació, 
els acords interns de comunicació i un procediment de denúncia d’irregularitats 
en el sí de l’organització (whistleblower); 

���� una estructura operativa robusta i eficaç, inclosos els recursos humans i 
materials necessaris per al correcte funcionament de l’entitat en àrees com són 
l’administració, la comptabilitat, els sistemes informàtics i la subcontractació; 

���� la política de nomenaments i els plans de successió de persones amb funcions 
clau dintre de l’entitat; en aquest sentit, han d’establir criteris d’idoneïtat per a 
la selecció de l’alta direcció i ha de vigilar de manera activa i crítica l’execució de 
les estratègies del Consell d’Administració per part de la Direcció General, 
inclosos el seu seguiment i la seva consecució en relació amb els criteris de 
referència establerts pel Consell d’Administració; 

���� un marc de retribució a llarg termini dels principals directius i membres del 
Consell d’Administració alineat amb els interessos de l’entitat i dels accionistes i 
amb l’estratègia de risc de l’entitat; en aquest sentit, el Consell d’Administració 
ha de vigilar de forma activa el disseny i l’operativa del sistema de retribucions 
de l’entitat i del grup bancari, comprovar que es compta amb els incentiu 
adequats, d’acord amb una prudent assumpció de riscos i que aquests són 
revisats periòdicament i modificats tant aviat com s’identifiquen deficiències; 

���� els principis del govern i els valors corporatius de l’entitat, a través d'un codi ètic 
i de conducta, un codi deontològic o un document similar, inclosa la gestió dels 
conflictes d’interès; en aquest sentit, cal remarcar que el Consell d’Administració 
ha de “marcar la pauta des de dalt” (tone of the top) i vigilar el rol de la direcció 
general en l’encoratjament  i el manteniment  d’una cultura corporativa i de 
riscos sòlida; en tot cas, sempre fomentant la cultura d'honestedat i 
transparència per protegir els interessos de clients i accionistes;  

���� un marc de control intern adequat i efectiu, que inclogui l’establiment de 
funcions de risc, de compliment i d’auditoria interna competents, robustes i 
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independents i que asseguri un entorn adequat per a l’elaboració de la 
informació comptable i financera; i  

���� els principis aplicables a la gestió i al pla de continuïtat del negoci i a la gestió de 
crisis. 

El Consell d’Administració és responsable de fer que es produeixi una comunicació 
apropiada amb aquest Institut, amb altres organismes de supervisió dintre del seu 
àmbit d’actuació així com amb qualsevol altra part interessada. 

e) El Consell d’Administració ha de ser capaç de pronunciar-se amb objectivitat i 
independència d’idees sobre els assumptes de l’entitat i de dur a terme certes 
funcions clau; 

Per tal de donar compliment a aquest principi, el Consell d’Administració ha 
d’incloure membres no executius amb experiència i coneixements idonis. 

En funció del perfil de risc i de la importància sistèmica de l’entitat, les estructures 
del Consell d’Administració han d’incloure Comissions delegades del Consell, com 
ara d’autoria, de riscos i de retribucions, i aquestes han d’estar composades per 
membres no executius, idealment independents, amb l’experiència i els 
coneixements adients. 

El nombre i la naturalesa de les comissions depèn de diversos factors, com ara la 
mida i la complexitat de l’entitat i del seu grup, així com del seu perfil de risc. A més 
de les comissions abans esmentades d’obligada constitució per a les entitats 
bancàries del sistema financer andorrà, existeixen altres comissions especialitzades, 
a valorar si són necessàries pel Consell d’Administració, com són les comissions de 
nomenaments, recursos humans i/o govern. 

La delegació de funcions a les comissions no allibera de cap manera el Consell 
d’Administració en la seva funció supervisora ni en la seva responsabilitat última, 
però pot ajudar a mantenir, per certes àrees específiques, el desenvolupament i la 
implementació de bones pràctiques i decisions de govern. 

Les comissions especialitzades han de tenir una combinació òptima de persones 
amb coneixements, competències i experiència que els permeti comprendre 
plenament, avaluar objectivament i portar noves idees a les qüestions pertinents. 

Cada comissió ha de tenir un mandat clar, documentat (inclòs el seu abast) i 
aprovat pel Consell d’Administració. 

Els respectius Presidents de les comissions delegades han d'informar periòdicament 
el Consell d’Administració. Addicionalment, les comissions especialitzades han 
d'interactuar entre si, segons escaigui, per tal de garantir la coherència i evitar 
qualsevol buit. 

El Consell d’Administració ha d'avaluar periòdicament l'eficiència individual i 
col·lectiva i l'eficàcia de les seves activitats, les pràctiques i els procediments de 
govern, així com el funcionament de les comissions delegades del Consell 
d’Administració. 
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f) Per tal de complir adequadament les seves responsabilitats, els membres del 
Consell d’Administració han de tenir accés a informació precisa, rellevant i en 
tems oportú. 

Funcions de control regulades per la Llei 8/2013 

Els recordem que la funció de compliment normatiu, la funció de gestió del risc i la 
funció d’auditoria interna es troben regulades respectivament als articles 9, 10 i 11 de 
la Llei 8/2013.  

Prenent en consideració els Principis de govern corporatiu per a bancs del Comitè de 

Supervisió Bancària de Basilea, i, en concret, el Principi 6: Funció de gestió del risc, el 
Principi 8: Comunicació de riscos, el Principi 9: Compliment i el Principi 10: Auditoria 

Interna, des d’aquest Institut es requereix a les entitats bancàries del sistema 
financer andorrà que, per tal de donar l’autoritat que li correspon a aquestes 
funcions i garantir la seva independència, les persones responsables d’aquestes 
funcions formin part de la Direcció General i reportin directament al Consell 
d’Administració o bé a les comissions delegades del Consell d’Administració creades 
a tal efecte. 

Els fem avinent que el període d’adaptació a aquest nou requeriment en relació amb 
les funcions de control regulades per la Llei 8/2013 és de sis mesos des de la data 
d’emissió d’aquest comunicat. 

A fi i efecte de donar compliment a aquest requeriment i en cas que procedeixi 
modificar la composició de la Direcció General d’una entitat bancària, vulguin procedir 
a efectuar les corresponents sol·licituds d’autorització prèvia d’acord amb els articles 
20, 21, 23 i 24 de la Llei 8/2013, i amb el Comunicat tècnic núm. 220/11, modificat pel 
Comunicat tècnic núm. 220/15 bis. 

Finalment, els requerim que informin aquest Institut de manera immediata en el 
moment en què l’entitat consideri que algun membre de la seva alta direcció no 
continua complint amb els criteris d’idoneïtat establerts. 
 
Andorra la Vella, 13 de gener del 2017 


