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1. Introducció

El Consell d’Administració de Mora Banc Grup, SA (d’ara endavant, “MoraBanc” o “la Societat” 

o “l’Entitat” o “Mora Banc Grup”) estarà integrat per un nombre de consellers que, dins dels 

límits establerts per la Llei i els Estatuts Socials de la Societat, es determini per acord de la Junta 

General d’Accionistes de l’Entitat.

La designació dels membres del Consell d’Administració correspon a la Junta General com a norma 

general, sense perjudici dels supòsits de cooptació que està facultat el Consell d’Administració en 

el supòsit que es produís una vacant. 

En tots els casos, les persones que es proposin per ser membres de l’òrgan d’administració han 

de reunir els requisits establerts en les disposicions legals vigents, en la normativa específica 

aplicable a les entitats operatives del sistema financer, en els Estatuts Socials i en el Reglament 

del Consell d’Administració. 

En particular, els consellers han de reunir els requisits d’idoneïtat necessaris per a l’exercici del seu 

càrrec, és a dir, posseir una reconeguda honorabilitat empresarial i professional, tenir coneixements 

i experiència adequada per a l’exercici de les seves funcions, estar en disposició d’exercir el bon 

govern de la Societat i tenir l’adequada disponibilitat i dedicació.

Un dels elements fonamentals del govern corporatiu de les entitats operatives del sistema 

financer bancari el constitueix el correcte funcionament dels seus òrgans de govern per al que 

resulta prioritari establir-ne una estructura i composició adequada. D’aquesta manera, la idoneïtat 

dels membres que l’integren esdevé una peça fonamental per assegurar l’eficàcia del Consell 

d’Administració.

En aquest sentit, 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, en el seu article 6 ter.1 estableix que el Consell 

d’Administració ha de comptar amb un procés clar i rigorós per identificar, avaluar i escollir els 

candidats a conseller. També, l’article 88.1 de la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i 

de Consell, de 26 de juny de 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, assenyala que l’òrgan 

d’administració de l’entitat adoptarà i mantindrà una política per a l’avaluació de la idoneïtat dels 

membres de l’òrgan d’administració. Els requisits, les condicions i els elements fonamentals dels 

procediments per avaluar la idoneïtat apareixen regulats en la normativa andorrana que resulta 

d’aplicació, en particular, la Llei 8/2013.

Els requisits d’idoneïtat i els procediments de selecció i avaluació establerts en aquesta Política 

seran aplicats sense perjudici de qualssevol altres normes substantives o procedimentals, de 

caràcter legal, estatutari o, si escau, de govern corporatiu o convencional que regulin la capacitat, 

les obligacions i els requisits de les persones afectades per la Política per ser nomenades i 

romandre en els seus respectius càrrecs.
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El Consell d’Administració de Mora Banc Grup, SA té atribuïda com a facultat la determinació de 

les polítiques i estratègies generals de la Societat i del grup de què és entitat dominant (“Grup 

MoraBanc” o “Grup”). A aquests efectes, el Consell d’Administració de la Societat ha acordat en 

la sessió del 21 d’octubre de 2020 aprovar la present Política de selecció, avaluació de la idoneïtat 

dels consellers, nomenaments i diversitat que s’integra al sistema de govern corporatiu de la 

Societat, i que recull els principals aspectes i compromisos de la Societat i el seu Grup en matèria 

de selecció i avaluació de la idoneïtat de consellers.

2. Objecte

La present Política té per objecte establir els principis, els criteris i les línies fonamentals de 

l’organització i del procés per dur a terme l’avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell 

d’Administració de MoraBanc, en particular, dels processos de selecció relatius al seu nomenament 

d’acord amb la normativa aplicable i les millors pràctiques de govern corporatiu. Aquesta política 

s’emmarca en el conjunt de polítiques corporatives de Mora Banc Grup, SA.

3. Àmbit d’aplicació

La Política és aplicable a MoraBanc. En concret, es regeixen pel que disposa aquesta els 

procediments de selecció i idoneïtat dels membres del Consell d’Administració, la renovació que 

es proposi i els candidats a ser nomenats consellers.

En el cas d’un conseller persona jurídica, la persona física nomenada en la seva representació 

haurà de reunir els requisits d’idoneïtat legalment establerts pels administradors, estarà sotmesa 

als mateixos deures i respondrà solidàriament amb la persona jurídica administrador, i li és 

aplicable aquesta Política.

4. Principis generals

i. Es perseguirà en tot moment que la composició del Consell d’Administració garanteixi la 

seva diversitat i equilibri.

ii. En els processos de selecció dels membres del Consell d’Administració i amb el fi de 

garantir que concorren diferents opinions en el si d’aquest, els òrgans responsables han 

de tenir present en tot moment el principi de diversitat, en particular, de gènere i, entre 

d’altres, de formació i experiència professional, d’edat o procedència geogràfica, així com 

el principi de no discriminació i igualtat de tracte, vetllant perquè respecte dels candidats 

proposats per al nomenament o reelecció com a membres del Consell d’Administració, 

es faciliti la selecció de candidats del sexe menys representat i s’eviti qualsevol classe de 

discriminació al respecte.

iii. Els acords adoptats en el marc de la present Política han de respectar en tot moment la 

legislació vigent, el sistema i les normes de govern corporatiu de MoraBanc així com han 

de considerar les recomanacions i els principis de bon govern.
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5. Marc organitzatiu

5.1. Consell d’Administració de Mora Banc Grup

D’acord amb la normativa vigent, els Estatuts Socials i el Reglament del Consell d’Administració 

de MoraBanc, correspon al Consell l’aprovació de la present Política i els procediments d’avaluació 

de la idoneïtat i dels nomenaments de consellers.

5.2. Comissió de Nomenaments i Retribucions de Mora Banc Grup

La Comissió de Nomenaments i Retribucions elevarà al Consell d’Administració la proposta 

d’aprovació de la Política, així com les seves posteriors revisions i dels processos d’avaluació de la 

idoneïtat i dels nomenaments de consellers. 

5.3. La Secretaria General i del Consell de Mora Banc Grup

Assisteix al Consell d’Administració i les seves comissions, en l’exercici de les seves funcions en 

aquest àmbit. Entre d’altres, li correspon:

• Proposar a la Comissió de Nomenaments i Retribucions de MoraBanc l’esborrany de la 

present Política i el procés d’avaluació de la idoneïtat i dels nomenaments dels consellers, 

així com les seves posteriors modificacions.

• Revisar les adaptacions de la Política així com les polítiques pròpies proposades per les 

filials en aquesta matèria per comprovar que respecten el que disposa, amb caràcter previ 

a l’aprovació pels òrgans de govern de la filial. A aquests efectes, ha de remetre el seu 

informe a les filials i a la Comissió de Nomenaments de MoraBanc.

• Assistir a la Comissió de Nomenaments i Retribucions en la realització de les avaluacions 

d’idoneïtat i emissió d’informes que li corresponguin a la Comissió en aquesta matèria.

• Demanar la informació i els documents pertinents per a la justificació de la idoneïtat de 

cada candidat a membre del Consell d’Administració.

• Ser el canal de comunicació amb les autoritats supervisores en aquest àmbit.

• Sol·licitar l’autorització prèvia i la inscripció en el registre del regulador dels consellers 

segons la normativa nacional vigent.

5.4. Assessorament extern

En cas de considerar-ho oportú, els òrgans i les persones responsables de la selecció de membres 

del Consell d’Administració, poden sol·licitar la contractació amb càrrec a la societat d’assessors 

legals, experts o empreses consultores en recursos humans.
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6. Règim aplicable als membres del Consell d’Administració

L’adequada diversitat en la composició del Consell d’Administració ha de garantir un ampli conjunt 

de coneixements, qualitats, punts de vista i experiències en el si del Consell, que contribueixin a 

promoure opinions diverses i independents i un procés de presa de decisions sòlid i madur.

Per això, vetllar per una adequada diversitat en la composició del Consell constitueix un element 

fonamental de la present Política, així com dels processos per a la selecció i avaluació de la 

idoneïtat dels consellers de MoraBanc i, per aquest motiu, es té en compte al llarg de tot el procés 

de selecció i avaluació de la idoneïtat.

El Consell d’Administració, així com la Comissió de Nomenaments i Retribucions, valoraran 

especialment la diversitat de gènere així com, de formació i experiència professional, d’edat i 

origen geogràfic i també el principi de no discriminació i igualtat de tracte.

En particular, es tindrà en compte el següent:

• En els processos de selecció i renovació de consellers, es ponderarà l’objectiu d’afavorir 

la diversitat de gènere, de coneixements, de formació i experiència professional, d’edat i 

origen geogràfic en la composició del Consell.

• En tot moment, el Consell d’Administració i la Comissió de Nomenaments i Retribucions 

vetllaran perquè hi hagi un adequat equilibri de coneixements i experiències, tenint en 

compte també que es faciliti la selecció de candidats del sexe menys representat i s’eviti 

qualsevol classe de discriminació al respecte.

• En l’avaluació anual de la composició i les competències del Consell d’Administració es 

tindran en compte els aspectes de diversitat indicats amb anterioritat.

• En els informes corresponents s’inclourà una descripció dels elements fonamentals i 

objectius relatius a la diversitat establerts en aquesta Política i els resultats obtinguts, 

incloses les mesures concretes adoptades, si escau, pel Consell d’Administració i la Comissió 

de Nomenaments per aconseguir una presència equilibrada i diversa de consellers.

6.1. Requisits d’idoneïtat dels consellers

Mitjançant aquest procés de selecció i/o avaluació de la idoneïtat dels membres, es comprova que 

els candidats a formar part del Consell d’Administració reuneixen els requisits següents: 

a) Tenen un historial d’integritat i bona reputació;

b) Compten amb els coneixements, les habilitats, l’experiència i, especialment en el cas dels 

consellers no executius, amb la independència d’idees, donades les seves responsabilitats 

al Consell d’Administració i l’activitat i el perfil de risc de l’entitat;

c) Tenen una bona disposició per exercir el bon govern, és a dir, actuen amb independència 

d’idees sense que l’eventual concurrència de conflictes d’interès pugui, d’una manera 

general, comprometre la seva capacitat de prendre decisions objectives i imparcials i en 

interès de l’entitat. Així mateix, posseeixen l’habilitat de fomentar una bona interacció 

entre el Consell d’Administració i els seus membres.

d) Disposen de temps suficient per acomplir les seves responsabilitats.
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6.1.1. Moment i tipus d’avaluació de la idoneïtat

L’avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell d’Administració es realitzarà de manera 

individual i/o conjunta i tindrà lloc en els següents supòsits:

a) La societat realitzarà una avaluació individual limitada a un membre concret del Consell 

d’Administració, quan:

• Es nomeni un nou membre del Consell d’Administració, en tot cas, abans d’adoptar 

la corresponent proposta de nomenament i de sol·licitar l’autorització prèvia al 

regulador.

• Es renovi un membre del Consell d’Administració, sempre que els requisits del càrrec 

hagin canviat o si el membre és nomenat per a un càrrec diferent dins del Consell 

d’Administració.

• Quan la valoració de la idoneïtat d’un membre del Consell d’Administració es vegi 

afectada de manera rellevant per alguna circumstància sobrevinguda.

 Si un membre del Consell d’Administració de la Societat tingués coneixement que 

concorre en la seva persona alguna de les anteriors circumstàncies o qualsevol altra 

circumstància sobrevinguda que pogués afectar l’avaluació de la seva idoneïtat, ha 

d’informar immediatament d’aquest fet a la Societat.

b) La societat realitzarà una avaluació conjunta de la idoneïtat dels membres del Consell 

d’Administració, quan:

• Es produeixin canvis rellevants en la composició de Consell.

• Es produeixin canvis rellevants en el model de negoci, l’apetit o l’estratègia de risc o 

l’estructura de l’entitat individual o del grup.

c) Es durà a terme una avaluació periòdica, com a mínim un cop a l’any, per supervisar 

la contínua idoneïtat dels membres del Consell d’Administració a títol individual i en 

conjunt.

d) No és procedent realitzar una avaluació individual en ocasió del nomenament d’un nou 

membre del Consell d’Administració en alguna de les societats del Grup quan aquesta 

persona hagués estat sotmesa a un procés anterior d’avaluació en la seva condició de 

membre de la societat matriu, excepte quan la designació en alguna de les filials impliqui 

la necessitat de valorar criteris no tinguts en compte en la ja realitzada o així ho requereixi 

la legislació específica aplicable.



8 POLÍTICA DE SELECCIÓ, NOMENAMENTS, RENOVACIÓ I DIVERSITAT 

DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE MORA BANC GRUP, SA

6.1.2. Principis i criteris d’idoneïtat aplicables als membres 
del Consell d’Administració de la Societat

 Els membres del Consell d’Administració de la Societat o els candidats a formar part d’aquest, 

així com, si és el cas, les persones físiques que representin als consellers que siguin persones 

jurídiques, han de complir els requisits d’idoneïtat que es descriuen a continuació. La Comissió de 

Nomenaments i Retribucions, en el marc de les seves competències, analitzarà la idoneïtat dels 

candidats o membres del Consell d’Administració i, si escau, de les persones físiques representants, 

elevant la proposta o l’informe corresponent al Consell d’Administració, als efectes que en cada 

cas siguin procedents.

 L’avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell d’Administració s’ha de fer d’acord amb els 

següents principis i criteris:

A) HONORABILITAT, HONESTEDAT I INTEGRITAT

 Es considera que un membre del Consell d’Administració posseeix reconeguda 

honorabilitat, honestedat i integritat, si no hi ha motius objectius i demostrables que 

indiquin el contrari.

 Per a l’avaluació de l’honorabilitat i la bona reputació, l’Entitat valorarà, en particular, 

la següent informació: (i) la seva relació amb les autoritats reguladores i de supervisió; 

(ii) els motius d’acomiadament o cessament en càrrecs anteriors, si és el cas; (iii) el seu 

historial de solvència personal; (iv) la seva actuació professional, si hagués ocupat càrrecs 

de responsabilitat en entitats similars a l’entitat que hagin estat sotmeses a un procés 

de reestructuració o resolució; o (v) si hagués estat inhabilitat; (vi) els procediments 

administratius de caràcter sancionador o judicials, on es valorarà la seva gravetat, la 

naturalesa del procediment i els fets que el van motivar, el temps transcorregut, la 

condemna o sanció, i la resta de característiques.

B) CONEIXEMENTS, COMPETÈNCIES I EXPERIÈNCIA ADEQUATS

- Competències

 Els membres del Consell d’Administració han de tenir les competències adequades, per a 

exercir les funcions que se’ls atribueixin. En particular:

• El president del Consell i els presidents de les seves comissions han de tenir les 

competències necessàries per garantir l’exercici de les seves funcions assegurant que 

les sessions es desenvolupen de manera eficient i en un ambient obert que animi a 

tots a participar-hi en igualtat de condicions.

• Els membres del Consell d’Administració que exerceixin funcions executives, en la 

seva funció de direcció o executiva han de tenir les competències de direcció, capacitat 

de decisió i visió estratègica necessàries per garantir la consecució d’objectius a llarg 

termini prenent degudament en compte els riscos als quals està exposada l’empresa 

i les mesures adequades per controlar-los.
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- Coneixements i experiència

 Els membres del Consell d’Administració han de reunir, en el seu conjunt, coneixements 

i experiència suficients per abastir totes les àrees de coneixement necessàries per al 

desenvolupament de les activitats de l’entitat.

 Hi ha d’haver un nombre suficient de membres del Consell amb coneixements en cada 

àrea que permeti debatre les decisions que es vulguin adoptar.

 Els membres del Consell d’Administració, en el seu conjunt, han de tenir els coneixements 

necessaris per presentar els seus punts de vista i influir en el procés de presa de decisions 

dins del Consell d’Administració, així com per organitzar les seves tasques de manera 

eficaç i per poder comprendre i qüestionar les pràctiques de gestió aplicades i les decisions 

adoptades pel Consell d’Administració en la funció de direcció incloent els següents 

aspectes:

a. el negoci de l’entitat i els principals riscos relacionats;

b. cadascuna de les activitats significatives de l’entitat;

c. àrees rellevants de competència sectorial/financera, inclosos els mercats 

financers i de capitals, la solvència i els models;

d. comptabilitat i informació financera;

e. gestió de riscos, compliment i auditoria interna;

f. tecnologies de la informació i seguretat i digitalització;

g. mercats locals, regionals i globals, segons correspongui;

h. entorn jurídic i regulador;

i. competències directives i experiència en direcció;

j. capacitat de planificació estratègica.

 En el cas que hi hagués consellers executius, aquests, per a l’exercici de la seva funció de 

direcció, han de disposar dels coneixements necessaris i haver adquirit suficient experiència 

pràctica i professional en un càrrec directiu durant un període suficient.

 En avaluar l’experiència pràctica i professional adquirida en càrrecs anteriors, es prestarà 

especial atenció a:

a. la naturalesa del càrrec directiu ocupat i el seu nivell jeràrquic;

b. la durada de l’ocupació;

c. la naturalesa i complexitat del negoci en el qual s’hagués ocupat el càrrec, 

inclosa la seva estructura organitzativa;

d. l’abast de les competències, els poders de decisió i les responsabilitats del 

membre;
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e. els coneixements tècnics obtinguts a través del càrrec;

f. el nombre de persones sota la seva direcció.

C) DISPOSICIÓ PER EXERCIR UN BON GOVERN

 En aquest apartat, s’avaluaran els següents conceptes que afecten la funció del conseller:

a) Independència de criteri

 Tots els membres del Consell d’Administració han d’exercir activament les seves 

funcions i han de poder prendre i emetre decisions i opinions sòlides, objectives 

i independents en l’exercici de les seves funcions i responsabilitats.

 Per valorar la independència de criteri es tindrà en compte: i) el valor, la 

convicció i la fortalesa per avaluar i qüestionar de manera efectiva les decisions 

proposades per altres membres de l’òrgan d’administració; ii) la capacitat per 

formular preguntes als membres de l’òrgan d’administració en la seva funció de 

direcció; i iii) la capacitat per resistir-se al «pensament gregari».

b) Conflictes d’interès

 La independència de criteri es pot veure afectada per l’existència de conflictes 

d’interès. L’avaluació d’aquests conflictes es realitzarà conforme al que preveuen 

les mateixes disposicions del Reglament del Consell d’Administració i les normes 

internes de l’entitat. 

 La potencial existència de conflicte d’interès només determina la manca 

d’idoneïtat quan impliqui un risc important que no fos possible prevenir, gestionar 

o mitigar adequadament d’acord amb el que estableix l’esmentada Política.

D) DEDICACIÓ

 Tots els membres del Consell d’Administració han de poder dedicar temps suficient a 

l’exercici de les seves funcions, que dependrà, entre d’altres, dels següents factors:

a) Càrrec ocupat en el Consell.

b) Mesura, naturalesa i complexitat de les activitats desenvolupades per la societat 

en la qual exerceixin les seves funcions.

c) Ubicació geogràfica de la Societat i el temps de desplaçament requerit per a 

l’exercici del càrrec.

d) Nombre de reunions programades en els òrgans del Consell de què formen part 

i temps necessari per a la seva preparació, així com disponibilitat per atendre 

situacions imprevistes.

e) Naturalesa del càrrec específic ocupat al Consell i les seves Comissions delegades 

i responsabilitats concretes assignades a la persona de què es tracti.

f ) Necessitat de formació contínua.
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 Per a l’avaluació d’aquest criteri s’ha de tenir en compte, igualment, qualsevol altra 

activitat professional o responsabilitat que el membre del Consell desenvolupi dins dels 

límits i en les condicions establertes en la Política sobre el règim d’incompatibilitats i 

limitacions de càrrecs en altres societats aplicable al Grup.

 L’avaluació anual del funcionament del Consell i les seves Comissions, inclourà l’avaluació 

de la dedicació del temps dels membres del Consell a la preparació de les reunions, 

l’assistència a les mateixes i la participació activa en les seves sessions d’acord amb els 

criteris anteriorment exposats.

E) DIVERSITAT

 L’Entitat procura, en el procés de selecció de membres del Consell, la diversitat de 

nacionalitats, de gènere i d’experiències, de tal manera que s’enriqueixi la presa de 

decisions i s’aportin punts de vista plurals al debat dels assumptes de la seva competència. 

En aplicació d’aquesta Política, l’avaluació de la idoneïtat de nous membres del Consell 

tindrà en compte els objectius de diversitat establerts.

6.2. Formació dels consellers

La formació dels consellers de MoraBanc constitueix un element rellevant per garantir en tot 

moment la idoneïtat dels consellers i contribueix a millorar les seves competències, habilitats i 

coneixements mitjançant l’adopció de diferents mesures formatives.

 En particular, les accions formatives es diferencien en dos grups: les destinades a la formació 

inicial de consellers, o programes de benvinguda i integració, i els plans anuals de formació 

contínua.

 En tot moment, l’entitat haurà de garantir els suficients recursos humans i financers per assolir els 

objectius de formació establerts i per assegurar que tots els membres de l’òrgan d’administració 

són idonis i poden complir amb les seves funcions.

 Programes de benvinguda i integració: amb caràcter previ al nomenament i després d’avaluar la 

idoneïtat del candidat, quan l’entitat o l’autoritat de supervisió detectin requeriments addicionals 

de formació, es poden acordar accions formatives dels candidats a consellers que s’han de fer en 

el termini que estableixi, si escau, pel supervisor o, en qualsevol altre cas, al més aviat possible i, 

com a màxim, en el termini d’un any des del moment de possessió.

 Igualment, després del seu nomenament, els consellers han de rebre tota la formació inicial 

destinada a garantir la seva adequada integració a MoraBanc en el termini màxim de sis (6) 

mesos des de la presa de possessió, i han de proporcionar la informació bàsica sobre l’Entitat en 

el termini d’un (1) mes des de la referida presa de possessió.

 Correspon a la Comissió de Nomenaments i Retribucions, amb l’assistència de la Secretaria 

General i del Consell, aprovar el contingut específic i els altres aspectes relacionats amb aquests 

programes.
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 El contingut dels programes tindrà per objecte facilitar als consellers la comprensió clara de 

l’estructura, el model de negoci, el perfil de risc i el govern intern de MoraBanc i del seu Grup, amb 

especial consideració al marc regulador que resulta d’aplicació. Igualment, s’inclouran aquells 

temes que es consideri en cada moment que cal que el nou membre conegui per a l’exercici de 

les seves funcions en el si del Consell.

 En el Pla anual s’inclouran totes aquelles accions formatives, internes o externes, que es considerin 

necessàries i que permetin als consellers entendre degudament l’estructura i el perfil de riscos 

de l’entitat i participar activament en les deliberacions del Consell. La Secretaria General i del 

Consell assistirà i col·laborarà en l’elaboració del Pla anual de formació contínua. Així mateix, si la 

Comissió de Nomenaments i Retribucions ho requereix podran col·laborar amb· altres àrees que 

es considerin pertinents en funció de les matèries a tractar.

7. Procediments de selecció i avaluació 
   de la idoneïtat dels càrrecs

L’òrgan responsable de l’avaluació d’idoneïtat dels candidats a consellers és el Consell 

d’Administració juntament amb la Comissió de Nomenaments i Retribucions, que elabora una 

proposta d’informe d’avaluació d’idoneïtat de cadascuna de les persones candidates a consellers 

i l’eleva al Consell.

La descripció detallada del procediment per dur a terme l’avaluació està contingut en el 

Procediment d’avaluació de la idoneïtat i dels nomenaments de consellers que s’adjunta 

en document annex a aquesta política.

8. Aprovació i revisió de la política

Correspon al Consell d’Administració de MoraBanc l’aprovació de la Política, a proposta de la 

Comissió de Nomenaments i Retribucions.

La Comissió de Nomenaments i Retribucions és l’òrgan responsable de la revisió periòdica de 

la present Política, presentant un informe al Consell d’Administració i formulant, si escau, les 

observacions o propostes de modificació i millora sobre la mateixa que consideri oportunes. La 

Secretaria General i del Consell assisteixen a la Comissió de Nomenaments i Retribucions en la 

realització d’aquestes tasques.
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ANNEX: PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ DE LA IDONEÏTAT 
I DELS NOMENAMENTS DELS MEMBRES DEL CONSELL

1. AVALUACIÓ INDIVIDUAL

L’avaluació d’idoneïtat es durà a terme d’acord amb el següent procediment:

a) Preparació de l’expedient

 La Secretaria del Consell d’Administració, a sol·licitud de la Comissió de Nomenaments 

i Retribucions, elaborarà l’expedient complet del candidat o del conseller sotmès a 

avaluació o, si escau, de la persona física que el representi, que inclourà, almenys, la 

informació següent, sense perjudici de qualsevol altra que, si escau, es consideri rellevant 

a aquests efectes:

- Dades personals: nom i cognoms, nom de naixement (si és diferent), gènere, lloc i 

data de naixement, adreça i dades de contacte, nacionalitat i número d’identificació 

o còpia del document d’identitat o equivalent.

- Honorabilitat, honestedat i integritat: antecedents penals i la informació pertinent 

sobre les investigacions i els procediments penals, els casos civils i administratius 

i les mesures disciplinàries (inclosa la inhabilitació per ocupar un càrrec directiu), 

procediments concursals, d’insolvència i similars, en particular mitjançant un certificat 

oficial o qualsevol font fiable d’informació sobre l’absència de condemnes penals, 

investigacions i procediments. Declaració sobre l’existència o absència de procediments 

penals pendents o sobre si la persona o alguna organització dirigida per ella s’ha vist 

involucrada com a deutora en procediments d’insolvència o similars.

- Coneixements, competències i experiència: currículum vitae amb informació 

sobre els estudis i l’experiència professional (inclosa l’experiència professional, 

titulacions i altra formació pertinent), on figuri el nom i la naturalesa de totes les 

organitzacions per a les quals l’individu ha treballat i la naturalesa i durada de les 

funcions exercides, destacant, en particular, les activitats desenvolupades en l’àmbit 

del càrrec a què aspira (experiència bancària i/o en direcció);

 Així com informació relativa a: 

- Investigacions, procediments d’execució o sancions per part d’una autoritat supervisora 

en què l’individu hagi estat involucrat directament o indirectament;

- Denegació de registre, autorització, afiliació o llicència per a dur a terme activitats 

comercials, empresarials o professionals, o la revocació, retirada o anul·lació del 

registre, l’autorització, afiliació o llicència, o l’expulsió dictada per un òrgan regulador 

o públic, o un òrgan o associació professional;

- Acomiadament o destitució d’un càrrec de confiança, relació fiduciària o situació 

similar, o la petició de cessament d’aquest càrrec, exclosos els acomiadaments 

col·lectius;
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- Si una altra autoritat competent ha dut a terme una avaluació de l’honorabilitat de 

la persona com a adquirent o persona que dirigeix l’activitat d’una entitat (inclosa la 

identitat d’aquesta autoritat, la data de l’avaluació i la prova del resultat d’aquesta), 

i el consentiment de la persona, quan sigui necessari, per buscar aquesta informació i 

poder processar-la i usar-la per a l’avaluació d’idoneïtat; i si una autoritat d’un altre 

sector no financer ja ha realitzat una avaluació prèvia (inclosa la identitat d’aquesta 

autoritat i proves dels resultats d’aquesta avaluació).

- Interessos financers i no financers: divulgar tots els interessos financers i no 

financers que podrien crear possibles conflictes d’interès, inclosos, entre altres, els 

següents: descripció de qualsevol interès o relació financera (per exemple, préstecs, 

participacions) i no financera (per exemple, relacions properes com cònjuge, parella de 

fet, persona amb la qual conviu, fill, pare o una altra relació amb la qual la persona 

comparteix allotjament) entre la persona i els seus familiars propers (o qualsevol 

companyia amb la qual la persona estigui estretament relacionada) i l’entitat, la 

seva matriu o filials, o qualsevol persona que tingui una participació significativa en 

aquesta entitat, inclosos els membres d’aquestes entitats o titulars de funcions clau;

a. si la persona manté una relació comercial o de negoci (o l’ha mantingut durant 

els últims dos anys) amb qualsevol de les entitats o persones esmentades 

anteriorment o està involucrada en qualsevol procés legal amb aquestes entitats 

o persones;

b. si la persona i els seus familiars propers tenen interessos contraris als de l’entitat, 

la seva matriu o filials;

c. si la proposta de la persona és en nom d’un accionista significatiu;

d. qualsevol obligació financera davant de l’entitat, la seva matriu o les seves 

filials (excloent hipoteques al corrent de pagament negociades en condicions 

de plena competència); i

e. qualsevol càrrec d’influència política (nacional o local) ocupat durant els dos 

últims anys.

- Dedicació de temps: informació sobre els mandats en altres societats per a 

l’avaluació del règim d’incompatibilitats i limitacions que estableix la Política sobre el 

règim d’incompatibilitats i limitacions de càrrecs en altres societats.

- Qualsevol altra documentació necessària per a la realització de l’avaluació de la 

idoneïtat.

 Correspon a la persona avaluada validar l’exactitud de la informació proporcionada. La Comissió 

podrà acordar la realització, a través de les àrees de suport, de comprovacions de les dades 

proporcionades prèvia autorització dels interessats, si fos necessari.
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b) Avaluació

 La Comissió de Nomenaments i Retribucions valorarà la informació continguda en 

l’expedient que li hagi estat presentat per la Secretaria del Consell als efectes de 

determinar la idoneïtat del conseller o del candidat a ser nomenat conseller o, si escau, 

de la persona física que el representi.

 A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments i Retribucions podrà establir en aplicació 

de la present Política, criteris, procediments interns, formularis o qualsevol altra eina, 

que faciliti, si escau, la ponderació dels diferents criteris de valoració per determinar la 

idoneïtat del conseller i, si escau, de la persona física que el representi.

c) Resultat de l’avaluació

 La Comissió de Nomenaments i Retribucions elevarà al Consell d’Administració el resultat 

de l’avaluació realitzada per a la seva aprovació als efectes que en cada cas siguin 

procedents.

 Si després de l’avaluació duta a terme per la Comissió, resulta que el conseller o el 

candidat o, si escau, la persona física que el representi, no compleix tots els requisits 

d’idoneïtat establerts en la present Política, la Comissió, després de ponderar el grau 

de compliment dels requisits, proposarà al Consell l’adopció de les mesures oportunes, 

que dependran de cada situació en particular i de les necessitats identificades en la 

composició del Consell d’Administració en el seu conjunt, i podran consistir en:

a) No informar favorablement sobre el nomenament del candidat a conseller o, si escau, 

de la persona física que el representi, o no elevar la proposta de nomenament en el 

cas de consellers independents.

b) Proposar el cessament del conseller o, si escau, de la persona física que el representi.

c) Establir plans de formació específics, tant per als membres identificats com, si és el 

cas, per a la totalitat el Consell d’Administració, per tal d’assegurar la qualificació i 

l’experiència necessària per al desenvolupament òptim de les seves funcions.

d) Altres mesures que la Comissió consideri necessàries.

2. AVALUACIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ EN EL SEU CONJUNT

Sense perjudici de l’avaluació individual de la idoneïtat dels membres del Consell d’Administració 

en els termes establerts anteriorment, en els processos de selecció i avaluació de consellers, 

s’haurà de tenir en compte l’experiència acumulada pels membres del Consell considerats en el 

seu conjunt.

La composició general del Consell d’Administració en el seu conjunt ha de complir coneixements, 

competències i experiències suficients en el govern d’entitats operatives del sistema financer per a 

comprendre adequadament les activitats de l’entitat, inclosos els seus principals riscos i assegurar 

la capacitat efectiva del Consell d’Administració per prendre decisions de forma independent i 

autònoma en benefici de l’entitat.
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Les propostes de nomenament o renovació de consellers es fonamentaran en una anàlisi prèvia 

de les necessitats del Consell d’Administració, que haurà de quedar recollida en l’acta de la 

reunió.

3. AVALUACIÓ CONTÍNUA DELS MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

La Comissió de Nomenaments i Retribucions, per mitjà de les àrees de suport, durà a terme 

l’avaluació anual de la idoneïtat dels membres de l’òrgan d’administració a títol individual i en 

conjunt. Per fer-ho, la Comissió valorarà els criteris que s’indiquen a continuació: 

En tornar a avaluar l’acompliment dels membres del Consell d’Administració a títol individual i en 

el seu conjunt, s’ha de considerar en particular:

a. l’eficiència dels processos de treball de l’òrgan d’administració, inclosa l’eficiència dels 

fluxos d’informació i els canals de comunicació amb l’òrgan d’administració, tenint en 

compte les aportacions de les funcions de control intern i qualsevol seguiment realitzat 

o recomanació formulada per aquestes funcions;

b. la gestió efectiva i prudent de l’entitat, incloent-hi si l’òrgan d’administració ha actuat en 

el millor interès de l’entitat;

c. la capacitat de l’òrgan d’administració per centrar-se en els assumptes estratègicament 

importants;

d. la idoneïtat del nombre de reunions celebrades, el grau d’assistència, la idoneïtat del 

temps dedicat i la intensitat de la participació dels membres durant les reunions;

e. qualsevol canvi en la composició de l’òrgan d’administració i qualsevol deficiència pel 

que fa a la seva idoneïtat individual i col·lectiva, tenint en compte el model de negoci i 

l’estratègia de risc de l’entitat, així com els canvis que experimentin;

f. qualsevol objectiu d’acompliment establert per l’entitat i l’òrgan d’administració;

g. la independència d’idees dels membres de l’òrgan d’administració, inclòs el requisit que 

la presa de decisions no estigui dominada per una persona o un petit grup de persones, 

i el compliment per part dels membres de l’òrgan d’administració de la política sobre 

conflictes d’interès;

h. el grau en què la composició de l’òrgan d’administració ha complert els objectius de 

diversitat establerts pel Consell d’Administració; i

i. qualsevol circumstància que pugui tenir un impacte rellevant en la idoneïtat dels membres 

de l’òrgan d’administració a títol individual i en el seu conjunt, inclosos els canvis en el 

model de negoci, les estratègies i l’organització de l’entitat.

El resultat de l’avaluació contínua, així com qualsevol recomanació pel que fa a les deficiències 

que, si escau, resultessin identificades s’elevaran al Consell d’Administració per a la seva informació 

i l’adopció de les mesures que consideri oportunes. Així mateix, aquestes seran comunicades al 

regulador en l’informe d’autoavaluació anual.
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