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Comunicat núm. 6/2020 SF 
 
Sol·licitud d’autorització prèvia per a la renovació del càrrec dels membres del consell 
d’administració de les entitats operatives del sistema financer. 
Sol·licitud d’inscripció dels canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades del 
consell d’administració. 
 
 
L’article 21.2 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 (Llei 8/2013), estableix el següent: 
 

“2. S’habilita l’AFA per reduir, ampliar o modificar els actes sotmesos a autorització prèvia, 
inscripció i/o comunicació periòdica dels actes enumerats en l’article 20 i 20 bis, en cas de ser 
necessari per a l’exercici adequat de les seves funcions, mitjançant l’emissió de comunicats 
tècnics.” 

 
En aplicació d’aquesta habilitació, l’AFA procedeix a ampliar els actes sotmesos a autorització i a 
inscripció als següents actes: 
 
1) Autorització prèvia per a la renovació dels membres del consell d’administració de les entitats 

operatives del sistema financer 
 
S’amplien els actes sotmesos a autorització prèvia i posterior inscripció establerts a la lletra b) de 
l’apartat 2 de l’article 20 de la Llei 8/2013: 
 

“xx) Les renovacions dels membres del consell d’administració, d’acord amb els terminis del 
mandat establerts en els seus estatuts socials. Quan els estatuts socials de l’entitat no estipulin 
un termini o estableixin un termini indefinit, caldrà que les entitats sol·licitin, cada 5 anys, 
autorització a l’AFA en relació amb la continuïtat de tots i cadascun dels membres del seu 
consell d’administració”. 

 
Documentació i/o informació a aportar: 

- En l’escrit de sol·licitud d’autorització prèvia, l’entitat haurà de certificar que, en relació amb el 
conseller a renovar, no s’han produït fets que afectin o puguin afectar l’honorabilitat del conseller, 
la seva reputació, la dedicació a la seva funció o que haguessin ocasionat un conflicte d’interès 
amb l’entitat. 

- Declaració jurada de cadascun dels consellers a renovar, d’acord amb el model que s’adjunta. 

- Actualització de la informació o documentació anteriorment facilitades com, per exemple, 
fotocòpia del passaport o document d’identitat, si ha caducat durant el mandat. 

- Qualsevol altra informació que pugui ser rellevant, a criteri de l’entitat, en el procediment de 
renovació. 

- Amb l’escrit de sol·licitud d’inscripció, caldrà aportar la corresponent escriptura notarial 
d’elevació a públic. 

 
2) Sol·licitud d’inscripció dels canvis i nomenaments dels membres de les comissions delegades 

del consell d’administració 
 
S’amplien els actes sotmesos a inscripció establerts a l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 8/2013. 
 



 

 
2/2 

 

“viii) Els canvis i nomenaments en les comissions delegades del consell d’administració, així com la 
creació de noves comissions delegades, de fusions o la seva eliminació, sense perjudici de l’obligat 
compliment dels articles 6 sexies a 6 decies i dels incisos xii, xiii i xiv de l’article 20.2 lletra b) de la 
Llei 8/2013.”. 
 
Restem a la seva disposició per a l’esclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en relació amb 
aquest comunicat. 
 
 
Andorra la Vella, 29 de juny del 2020 
 
 


