
1. que no soc ni he estat empleat o conseller executiu de societats del grup
___________________________ o que han transcorregut més de 3 anys des del cessament
d’aquesta relació;

2. que no soc conseller executiu ni directiu de cap altra societat en què algun conseller executiu o
membre de la direcció general de l’entitat operativa del sistema financer (en endavant, l’entitat)
sigui conseller;

3. que no rebo de l’entitat, ni de cap altra societat del seu grup, cap quantitat o benefici per un
concepte diferent de la remuneració de conseller, o que aquesta quantitat no es significativa
(sense incloure els dividends);

4. que no soc ni he estat durant els darrers 3 anys soci d’un assessor professional o consultor
significatiu, o soci de l'auditor extern o responsable de l'informe d'auditoria, ja es tracti de
l'auditoria durant aquest període de l’entitat o de qualsevol altra societat del grup;

5. que no mantinc ni he mantingut durant l'últim any una relació de negocis significativa amb
l’entitat ni amb cap altra societat del seu grup, ja sigui en nom propi o com a accionista amb
participació igual o superior al 3%, conseller o alt directiu d'una societat que mantingui o hi hagi
mantingut aquesta relació; tenint en compte que es consideren relacions de negocis la de
proveïdor de béns o serveis, inclosos els financers;

6. que no soc cònjuge ni persona lligada per anàloga relació d’afectivitat ni parent fins a segon
grau d’un conseller dominical, d’un conseller executiu o d’un membre de la direcció general de
l’entitat; i

7. que no em trobo respecte de cap accionista amb participació igual o superior al 3%, ni
representat al consell  en cap dels supòsits assenyalats als números 1, 5 o 6 anteriors.

Signatura: 

Andorra la Vella, ___ de ________________ de 20____ 
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Declaració         jurada         del conseller independent 
Ref. Comunicat tècnic 6/2020-SF bis

El/la sotasignat/da ________________________________________________________________, major d’edat, 
de nacionalitat ________________, titular del passaport/document d’identitat núm. __________________ 
i amb domicili professional situat a _____________________________________________________________,  

D E C L A R O 
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