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Llei
de regulació del règim
disciplinari del sistema
financer

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 27 de novembre de 1997 ha
aprovat la següent:

Llei de regulació del règim
disciplinari del sistema
financer

Exposició de motius

La singularitat del sistema financer, i la
transcendència de la seva activitat en el
conjunt de l’economia del país, ha reque-
rit un marc legal específic que s’ha anat
desenvolupant a l’empara de l’article 32
de la Constitució, a partir de la Llei d’or-
denació del sistema financer de data 27
de novembre de 1993. La regulació d’un
règim disciplinari particularitzat per al
sistema financer —en la forma prevista
pel Reglament regulador del procedi-
ment sancionador de data 9 de gener de
1991— s’insereix en aquesta línia.

En les seves motivacions de fons, la
present Llei apunta a la consecució de
dos objectius generals.

El primer és d’estimular la correcció i
el rigor en l’exercici professional de l’ac-
tivitat financera i d’assegurar —des del
respecte del secret bancari i de la legítima
privacitat de la informació confidencial
de les entitats del sistema financer— l’es-
tricte compliment de la normativa enca-
minada a reforçar la protecció dels
interessos dels clients de les entitats fi-
nanceres i de l’economia nacional en
general.

El segon objectiu, igualment impor-
tant, és la protecció del mateix sistema
financer, i dels drets de cadascun dels
grups que el componen, mitjançant els
mecanismes adequats per evitar actua-
cions il.legals.

Per coherència i eficàcia, aquesta Llei
aporta les necessàries concrecions pel
que fa a la naturalesa de les infraccions,
a l’establiment de les corresponents san-
cions i a la fixació dels procediments
sancionadors. Tanmateix, la voluntat del
legislador és de donar una importància
primordial a aquells aspectes normatius
que reforcen la prevenció. En tots els
camps, i en el financer en particular, és
millor, sempre que sigui possible, esta-
blir mesures preventives, adequades i
respectuoses amb les llibertats indivi-
duals i col.lectives, que no pas posar la
confiança en l’eficàcia sancionadora, la
qual ha de tenir només un caràcter sub-
sidiari.

Pel que fa al contingut preventiu, s’ha
cregut oportú de precisar els mitjans de
què disposa l’autoritat tècnica en aquest
àmbit. Per a una major eficàcia i per
evitar, tant com sigui possible, les càrre-
gues administratives i les actuacions bu-
rocràtiques —objectius ja assenyalats a la
introducció a la Llei d’Ordenació del Sis-
tema Financer—, es preveu un reforça-
ment del paper dels auditors externs i es
deixa com a mecanisme d’aplicació ex-
cepcional el control “in situ” per part de
l’autoritat tècnica.

Pel que fa al contingut sancionador,
l’abast jurídic de la present Llei queda
circumscrit al camp de les infraccions
administratives sense perjudici de la vi-
gència de les que estan establertes en la
Llei de protecció del secret bancari i de
prevenció del blanqueig del diner o va-
lors productes del crim de data 11 de
maig de 1995. Les actuacions que puguin
ésser constitutives d’infracció penal són
tipificades en una altra disposició legisla-
tiva i seran instruïdes, en el marc del
procediment judicial escaient, davant la
jurisdicció penal.

La Llei estableix les disposicions
adients per poder destriar les responsa-
bilitats que siguin imputables a les enti-
tats i a les persones que les administren.

La Llei estableix un procediment san-
cionador respectuós dels drets de defen-
sa de les entitats del sistema financer i de
les persones que les administren, dife-
renciant i separant clarament les fases de
la instrucció, la resolució i la imposició.

Amb la publicació de la present Llei, es
dóna compliment al que va quedar esta-

blert en la disposició transitòria quarta de
la Llei de regulació de reserves en garan-
tia de dipòsits i d’altres obligacions ope-
racionals a mantenir i dipositar per les
entitats enquadrades en el sistema finan-
cer, de data 11 de maig de 1995.

Capítol I. Abast i camp d’aplicació
de la Llei

Article 1
Abast de la Llei

La Llei de regulació del règim discipli-
nari desenvolupa dues línies de mesures:

les que tenen un caràcter preventiu, i
les relacionades amb les infraccions
administratives.

Article 2
Subjectes autors i responsables

Són subjectes autors i responsables de
les infraccions les entitats bancàries, les
entitats financeres —no bancàries— de
crèdit especialitzat, les entitats financeres
d’inversió i les entitats financeres de ser-
veis diversos que incorrin en les accions
o omissions tipificades com a infracció
en aquesta Llei.

Són subjectes responsables de la in-
fracció els qui exerceixen càrrecs d’admi-
nistració o direcció general, de dret o de
fet, en les entitats autores i responsables
de la infracció, quan les infraccions si-
guin imputables a la seva conducta dolo-
sa o negligent.

A l’efecte del paràgraf precedent, exer-
ceixen càrrecs d’administració o direcció
general, de dret o de fet, els administra-
dors o els membres dels seus òrgans
col.legiats d’administració o les persones
que exerceixen funcions d’alta direcció.

Capítol II. Disposicions
disciplinàries preventives

Article 3
Òrgan tècnic executiu de l’autoritat
financera

L’Institut Nacional Andorrà de Finan-
ces (INAF), com a òrgan tècnic executiu
de l’autoritat financera, exerceix la super-
visió i el control de les entitats integrades
al sistema financer i fa un seguiment de
l’evolució d’aquestes entitats per com-
provar el compliment de les disposicions
legals i reglamentàries que regulen la

1868 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 78 - any 9 - 31.12.1997

 



seva actuació i actua preventivament en
constatar indicis d’irregularitats.

Amb la finalitat de donar major eficàcia
a la referida prevenció, les entitats del
sistema financer demanaran la coopera-
ció de l’Institut Nacional Andorrà de Fi-
nances davant de qualsevol
circumstància en què pugui ser útil o
convenient la col.laboració de l’autoritat
financera.

Article 4
Mitjans de supervisió i control

1. En l’exercici de les seves funcions de
supervisió i control, l’Institut Nacional
Andorrà de Finances:

Aplica i fa aplicar les normes i disposi-
cions en vigor, mitjançant els procedi-
ments i normes tècniques instrumentals
que siguin necessàries.

Rep la informació que les entitats del
sistema financer han de trametre, ocasio-
nalment o sistemàticament i, si escau, per
delegació del Govern, n’exigeix la certi-
ficació per auditors externs de reconegut
prestigi, també en les mateixes formes
accedeix, quan sigui necessari, a la infor-
mació de les entitats mitjançant encàrrecs
a auditors externs de reconegut prestigi.

Procedeix, excepcionalment, a la ins-
pecció “in situ” de l’entitat, en aquells
casos en què el mecanisme previst en els
apartats anteriors no fos suficient per dis-
sipar els dubtes fonamentats de l’Institut
Nacional Andorrà de Finances sobre la
integritat i exactitud de la informació
sol.licitada, prèvia autorització de la Co-
missió Superior de Finances. En el cas
que l’autorització fos denegada o no con-
testada en el termini de 24 hores per la
Comissió Superior de Finances, l’Institut
Nacional Andorrà de Finances pot dema-
nar-la al Govern que s’ha de pronunciar
en un termini màxim de 24 hores.

Rep, als efectes administratius, dels de-
partaments o serveis de l’Administració,
informació relativa a les eventuals irregu-
laritats comeses per les entitats del siste-
ma financer.

2. Tenint en compte que les interven-
cions efectuades i els documents o infor-
mes emesos pels auditors externs en el
marc de les disposicions d’aquesta Llei
queden sotmesos al control i supervisió
de l’Institut Nacional Andorrà de Finan-

ces, i atesa la transcendència i eficàcia
que pel seu destí han de desenvolupar, i
les garanties de veracitat de què han de
gaudir, tindran la consideració de docu-
ments oficials a tots els efectes.

3. L’Institut Nacional Andorrà de Fi-
nances pot sol.licitar i obtenir de la Batllia
l’auxili judicial que necessiti per acomplir
les seves funcions de control i supervisió.

4. Les despeses derivades de l’actuació
dels auditors externs van a càrrec de l’en-
titat supervisada.

Article 5
Avisos

En el marc de la seva funció de super-
visió i control, l’Institut Nacional Andorrà
de Finances adreça als diversos compo-
nents del sistema financer avisos en rela-
ció amb actuacions o procediments que,
sense implicar infracció, s’aparten de les
regles de bona conducta professional.

Article 6
Requeriments

En el marc de la seva funció de super-
visió i control, l’Institut Nacional Andorrà
de Finances adreça als diversos compo-
nents del sistema financer requeriments,
degudament motivats, amb relació amb
procediments arriscats que convindria
que fossin modificats, en un termini fixat
en el mateix requeriment.

Capítol III. Procediment
sancionador

Article 7
Òrgan tècnic executiu de l’autoritat
financera

La Comissió Superior de Finances, com
a òrgan tècnic executiu de l’autoritat fi-
nancera, exerceix el poder disciplinari
sobre el conjunt del sistema financer,
resolent els expedients sancionadors i
determinant les corresponents sancions.

Article 8
Inici i instrucció

1. L’Institut Nacional Andorrà de Fi-
nances inicia el procediment sanciona-
dor i efectua la instrucció de l’expedient
corresponent.

A aquest efecte, notifica la incoació de
l’expedient als presumptes subjectes au-
tors i/o responsables de la possible in-

fracció, els n’informa i explícita els arti-
cles que estableixen la sanció corres-
ponent. L’Institut Nacional Andorrà de
Finances ordena la pràctica de les proves
adequades per a l’esclariment dels fets.

El plec de càrrecs junt amb l’exposició
dels fets imputats, la referència dels pre-
ceptes legals infringits i la proposta de
sanció que se’n deriva, es notifica a les
persones imputades per tal que, dins el
termini improrrogable de deu dies hàbils
a comptar de l’endemà de la notificació,
puguin contestar al.legant el que estimin
convenient. Si de l’al.legació, se’n deriva
la procedència de proves complementà-
ries, es donarà coneixement del resultat
d’aquestes i s’hauran de formular les
al.legacions complementàries escaients
en els deu dies hàbils subsegüents.

2. L’Institut Nacional Andorrà de Fi-
nances, un cop acabada la instrucció,
tramet l’expedient a la Comissió Superior
de Finances amb la proposta de sanció
que considera adient o, si així es deriva
de les proves practicades, amb la propos-
ta d’arxiu de l’expedient.

Article 9
Resolució de l’expedient

1. La Comissió Superior de Finances
resol en el termini de dos mesos a comp-
tar de la recepció de l’expedient instruït
per l’Institut Nacional Andorrà de Finan-
ces. En la resolució s’han de fixar, de
forma motivada, els fets i la seva qualifi-
cació jurídica exacta, es determina la in-
fracció que aquests fets constitueixen i
l’entitat, la persona o les persones que en
resulten autores i/o responsables, i s’es-
pecifica la sanció corresponent; o bé es
declara la no-existència d’infracció o res-
ponsabilitat.

2. Les sancions a les entitats i a les
persones físiques que en resultin autores
i/o responsables que derivin d’una ma-
teixa infracció són objecte d’una única
resolució, resultat d’un sol procediment.

3. Quan la sanció determini el nome-
nament d’administradors provisionals o
liquidadors, la Comissió Superior de Fi-
nances ha de precisar en la resolució
l’abast de llurs competències i de la seva
actuació.

4. La Comissió Superior de Finances
tramet la resolució al Govern.
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Article 10
Imposició de les sancions

1. Les sancions determinades per la
Comissió Superior de Finances queden
imposades, si el Govern no s’hi pronun-
cia en contra expressament, i així ho fa
constar a la Comissió Superior de Finan-
ces, en el termini de deu dies hàbils a
comptar de la recepció de la resolució de
la Comissió Superior de Finances.

La no-ratificació per part del Govern de
la resolució determinada per la Comissió
Superior de Finances, dins el termini de
10 dies hàbils abans indicat, implica el
pronunciament del Govern, exprés i mo-
tivat, amb la qual cosa queda resolt defi-
nitivament l’expedient incoat.

2. La Comissió Superior de Finances
notifica la resolució definitiva a les enti-
tats afectades i les informa, si s’escau, de
les vies de recurs.

Article 11
Recurs

Es pot interposar recurs contra les re-
solucions que adoptin sancions adminis-
tratives davant la Secció Administrativa
del Tribunal de Batlles, en el termini de
tretze dies hàbils a partir de l’endemà de
la notificació de la resolució.

El recurs jurisdiccional no és suspensiu
d’execució, d’acord amb el que disposa
el Codi de l’Administració, salvades les
facultats discrecionals de la Secció Admi-
nistrativa del Tribunal de Batlles que es
deriven de la legislació vigent d’acord
amb el mateix Codi de l’Administració i
disposicions concordants.

Article 12
Mesures cautelars

1. Un cop incoat el procediment amb
la finalitat última de protegir el sistema
financer i els interessos econòmics afec-
tats, l’Institut Nacional Andorrà de Finan-
ces pot proposar a la Comissió Superior
de Finances les mesures cautelars que
cregui convenients per tal d’assegurar
l’eficàcia de la resolució que pugui recau-
re.

2. La Comissió Superior de Finances ha
de determinar les eventuals mesures cau-
telars en el termini màxim de 24 hores a
partir de la proposta de l’Institut Nacional
Andorrà de Finances. En el cas en què la

Comissió no es pugui reunir, és el Minis-
teri de Finances per delegació del Go-
vern qui determini aquestes mesures.

3. Aquestes mesures poden consistir a:
restringir el camp d’actuació de les enti-
tats; prohibir provisionalment la realitza-
ció de determinats tipus d’operacions;
disposar la suspensió provisional de les
persones que, pel fet d’exercir càrrecs
d’administració o direcció general, de
dret o de fet, en entitats del sistema finan-
cer, apareguin com a presumptes res-
ponsables d’infraccions molt greus;
nomenar administradors provisionals es-
pecificant l’abast de les seves competèn-
cies.

4. El temps que duri la suspensió pro-
visional es computa a l’efecte del compli-
ment de les eventuals sancions de
suspensió.

5. La Comissió Superior de Finances
informa el Govern de les mesures de
caràcter cautelar adoptades.

6. Es pot interposar recurs contra la
decisió de la Comissió Superior de Finan-
ces davant la Secció Administrativa del
Tribunal de Batlles, en el termini de tretze
dies hàbils a comptar de l’endemà de la
notificació de la mesura adoptada.

El recurs jurisdiccional no és suspensiu
d’execució, d’acord amb el que disposa
el Codi de l’Administració, salvades les
facultats discrecionals de la Secció Admi-
nistrativa del Tribunal de Batlles que es
deriven de la legislació vigent d’acord
amb el mateix Codi de l’Administració i
disposicions concordants.

Capítol IV. Infraccions

Article 13
Definicions i especificacions
preliminars

1. Són infraccions susceptibles de san-
ció en els termes establerts en aquesta
Llei les accions o omissions dels subjec-
tes, autors i responsables, que vulnerin
les disposicions legals d’observança obli-
gatòria.

2. Aquestes infraccions són objecte de
sanció, en via administrativa, de confor-
mitat amb el procediment administratiu
establert en el capítol III d’aquesta Llei, i
d’una manera subsidiària de conformitat
amb l’aplicació del Codi de l’Administra-

ció i del Reglament regulador del proce-
diment sancionador aprovat pel Govern
el 9 de gener de 1991.

3. Les sancions que estableix aquesta
Llei són d’aplicació sense perjudici de les
responsabilitats que es poguessin derivar
dels fets incriminats que siguin objecte
de sanció penal.

Quan les infraccions comeses puguin
ser constitutives de delicte, l’Institut Na-
cional Andorrà de Finances, o eventual-
ment la Comissió Superior de Finances,
procedeix a donar-ne coneixement im-
mediatament al Batlle de guàrdia.

4. En el cas que la instrucció d’un su-
mari, que comportés una condemna fer-
ma de la jurisdicció penal a un dels
subjectes definits en l’apartat 2 de l’article
1 de la present Llei, permetés constatar la
concurrència d’infraccions administrati-
ves, es procedirà a l’obertura del corres-
ponent expedient sancionador.

Article 14
Classificació

Les infraccions es classifiquen en molt
greus, greus i lleus, en virtut de la seva
importància segons queda establert en
aquesta Llei.

Article 15
Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus les infrac-
cions que afecten substancialment la sol-
vència, la liquiditat i l’estabilitat de les
entitats o que vulneren la legitimitat ope-
rativa de l’estructura del sistema financer,
i les infraccions que impedeixen conèi-
xer la situació real de l’entitat.

Constitueixen infraccions molt greus:

a) La recepció de diners del públic, en
forma de dipòsits o altres fons reem-
borsables, sense tenir-ne la capacitat
legal, conforme preveu l’article 9 de la
Llei de regulació de les facultats opera-
tives dels diversos components del sis-
tema financer, de data 19 de desembre
de 1996.

b) L’exercici d’altres activitats específi-
ques reservades a cada grup d’entitats
del sistema financer, als articles 2, 3, 4
i 5 de la Llei de regulació de les facul-
tats operatives dels diversos compo-
nents del sistema financer, per part
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d’entitats del sistema financer que no
en tinguin la facultat legal.

c) L’exercici d’activitats econòmiques
que no siguin pròpies del sistema fi-
nancer, o que siguin alienes al seu
objecte social.

d) L’incompliment durant un període
de 6 mesos, o més, de les normes de
solvència, liquiditat i concentració de
risc establertes als articles 6, 11, 12, 15
i 17 de la Llei de regulació dels criteris
de solvència i liquiditat de data 29 de
febrer de 1996.

e) La incorporació a l’actiu dels orga-
nismes d’inversió, per part de les enti-
tats financeres d’inversió, de qualsevol
partida d’una naturalesa no autoritza-
da, segons el que disposen els articles
12 i 13 de la Llei de regulació de les
facultats operatives dels diversos com-
ponents del sistema financer.

f) L’incompliment del deure de sotme-
tre els comptes anuals a una auditoria
de comptes establert a l’article 21 de la
Llei d’ordenació del sistema financer
de data 27 de novembre de 1993.

g) La negativa a facilitar informació a
l’Institut Nacional Andorrà de Finances
o la falta de veracitat en la informació
facilitada que impedeixi conèixer de-
terminats aspectes de la situació eco-
nòmica de l’entitat.

h) La comissió de més de tres infrac-
cions greus en el termini d’un any.

Article 16
Infraccions greus

Són infraccions greus les infraccions
que afecten la solvència, la liquiditat i
l’estabilitat de les entitats, que no impli-
quen una infracció molt greu, i les infrac-
cions que dificulten conèixer la situació
real de l’entitat.

Constitueixen infraccions greus:

a) L’incompliment de les normes vi-
gents en matèria de coeficient d’inver-
sions obligatòries.

b) L’incompliment de les normes vi-
gents en matèria de reserves en garan-
tia de dipòsits i d’altres obligacions
operacionals i, en particular, les esta-
blertes als articles 3, 4, 5, 6 i 7 de la Llei
de regulació de les reserves en garantia
de dipòsits i d’altres obligacions ope-

racionals a mantenir i dipositar per les
entitats enquadrades en el sistema fi-
nancer de data 11 de maig de 1995.

c) El fet de no tenir la comptabilitat en
la forma legalment prescrita o de por-
tar-la amb anomalies que dificultin el
coneixement de la situació econòmica,
patrimonial i financera de l’entitat.

d) L’incompliment de les limitacions
dels percentatges de participació de
les entitats del sistema financer en en-
titats no financeres fixats als articles 2,
3, 4 i 5 de la Llei de regulació de les
facultats operatives dels diversos com-
ponents del sistema financer.

e) L’incompliment de les normes de
solvència, liquiditat i concentració de
risc establertes als articles 6, 11, 12, 15
i 17 de la Llei de regulació dels criteris
de solvència i liquiditat, sempre que
això no constitueixi una infracció molt
greu d’acord amb el que disposa l’arti-
cle anterior.

f) El fet de deixar de complir les carac-
terístiques tècniques i professionals
dels membres del Consell d’Adminis-
tració i dels responsables de la gestió a
què es refereix l’article 13 de la Llei
d’ordenació del sistema financer.

g) El fet de deixar de complir les carac-
terístiques tècniques i administratives
a què es refereix l’article 20 de la Llei
d’ordenació del sistema financer.

h) L’excusa o la resistència a facilitar
informació a l’Institut Nacional Andor-
rà de Finances, directament o mitjan-
çant els auditors externs, que
impedeixen conèixer determinats as-
pectes de la situació econòmica de
l’entitat.

i) La comissió de més de tres infrac-
cions lleus en el termini d’un any.

Article 17
Infraccions lleus

Constitueixen infraccions lleus els in-
compliments d’obligacions o prohibi-
cions establerts a la normativa vigent,
que continguin preceptes que es referei-
xin específicament a les entitats esmen-
tades a l’apartat 2 de l’article 1 d’aquesta
Llei, i d’observança obligatòria per
aquestes, que no constitueixin una in-
fracció greu o molt greu d’acord amb el
que disposen els dos articles anteriors.

Capítol V. Sancions

Article 18
Sancions

Les sancions que resulten de cada pro-
cediment s’estableixen d’acord amb la
qualificació de les infraccions.

1. Les infraccions molt greus se sancio-
nen amb:

a) Comminació i multa a l’entitat de
25.000.001 fins a 50.000.000 de pesse-
tes o fins al 3% del capital mínim exigit
a l’entitat afectada, si l’aplicació
d’aquest percentatge significa un im-
port superior a 50.000.000 de pessetes.

b) Suspensió temporal o definitiva en
l’exercici dels càrrecs d’administració
o direcció general, de dret o de fet, i/o
multa de 6.250.001 fins a 12.500.000 de
pessetes a cadascun dels qui, pel fet
d’exercir càrrecs d’administració o di-
recció general, de dret o de fet, en
aquestes entitats, siguin responsables
de la infracció, quan aquesta sigui im-
putable a la seva conducta dolosa o
negligent.

c) Restricció temporal o definitiva de
l’àmbit d’actuació de l’entitat i/o nome-
nament d’administradors provisionals,
o revocació de l’autorització i conse-
güent nomenament dels liquidadors.

2. Les infraccions greus se sancionen
amb:

a) Amonestació i multa a l’entitat de
5.000.001 fins a 25.000.000 de pessetes
o fins a l’1.5% del capital mínim exigit
a l’entitat afectada, si l’aplicació
d’aquest percentatge significa un im-
port superior a 25.000.000 de pessetes.

b) Suspensió temporal en els càrrecs
d’administració o direcció general, de
dret o de fet, i/o multa de 1.250.001 fins
a 6.250.000 pessetes a cadascun dels
qui, pel fet d’exercir càrrecs d’adminis-
tració o direcció general, de dret o de
fet, en aquestes entitats, siguin respon-
sables de la infracció, quan aquesta
sigui imputable a la seva conducta do-
losa o negligent.

c) Restricció temporal de l’àmbit d’ac-
tuació de les entitats i/o nomenament
d’administradors provisionals.

3. Les infraccions lleus se sancionen
amb:
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a) Advertència i multa a l’entitat de
50.000 pessetes fins a 5.000.000 de pes-
setes.

b) Multa de 12.500 fins a 1.250.000 pes-
setes a cadascun dels qui, pel fet
d’exercir càrrecs d’administració o di-
recció general, de dret o de fet, en
aquestes entitats, siguin responsables
de la infracció, quan aquesta sigui im-
putable a la seva conducta dolosa o
negligent.

4. Quan el benefici obtingut com a
conseqüència dels actes o omissions en
què consisteixi la infracció sigui ponde-
rable, el límit superior de la multa previs-
ta al paràgraf a) dels tres apartats
precedents s’amplia fins al doble del re-
ferit benefici, si aquesta xifra és superior
a aquell límit.

5. En aplicació dels punts 1, 2 i 3 pre-
cedents, les sancions dels diversos apar-
tats de cada punt es poden imposar
acumulativament.

Article 19
Criteris de graduació de les sancions

Per a la graduació de les sancions, dins
dels límits establerts en l’article prece-
dent, es tindrà en compte:

la intencionalitat o el grau de negligèn-
cia en què s’hagi incorregut,
la falta de vigilància,
les mancances o insuficiències dels
mecanismes de previsió,
la gravetat del perill creat i/o dels per-
judicis ocasionats,
les conseqüències indirectes desfavo-
rables dels fets per al sistema financer
i l’economia nacional,
les dificultats objectives que hi puguin
haver concorregut per no respectar les
normes establertes,
la circumstància d’haver procedit a re-
parar la infracció per iniciativa pròpia,
la conducta anterior de l’entitat en re-
lació amb les normes legals i reglamen-
tàries, així com enfront dels
requeriments que s’hagin efectuat de
forma previsòria, tenint en compte les
sancions fermes que li hagin estat im-
posades, durant els últims cinc anys.

Capítol VI. Normes
complementàries

Article 20
Prescripció

Com a norma general, les infraccions
prescriuen al cap de tres anys. Si hi ha
hagut actes destinats a dissimular-les als
òrgans de control i supervisió, la pres-
cripció té lloc al cap de deu anys.

El termini de prescripció comença a
comptar-se des de la data en què la in-
fracció hagi estat comesa. Per a les infrac-
cions que es produeixin en una activitat
continuada, la data d’inici del còmput és
la de la fi de l’activitat o la de l’últim acte
constitutiu de la infracció.

La prescripció s’interromp per la inicia-
ció de l’expedient sancionador corres-
ponent.

Article 21
Ingrés de l’import de les sancions

L’import de les sancions imposades
s’ha d’ingressar a l’Institut Nacional An-
dorrà de Finances, a nom del Govern.

Article 22
Inscripció i publicitat

Les sancions imposades es faran cons-
tar als registres administratius corres-
ponents, creats i mantinguts per la
Comissió Superior de Finances.

Les sancions que comportin la revoca-
ció de l’autorització i la corresponent li-
quidació de l’entitat, o la limitació de les
capacitats operatives de les entitats, han
de ser publicades al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera

En l’exercici de les funcions derivades
de la seva condició d’organismes titulars
de l’autoritat financera executiva, i en
relació amb la informació a què tindran
accés en l’ús de les facultats i dels mitjans
que s’expliciten en aquesta Llei, la Co-
missió Superior de Finances i l’Institut
Nacional Andorrà de Finances actuen
preservant el secret bancari protegit per
la Llei de protecció del secret bancari i de
prevenció del blanqueig de diner o va-

lors producte del crim de data 24 de maig
de 1995.

Disposició addicional segona

El Consell d’Administració de l’Institut
Nacional Andorrà de Finances facultarà,
entre les persones que formen part de
l’Institut, aquelles que donaran fe dels
actes relacionats amb la instrucció.

Aquesta habilitació es publica al But-
lletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició addicional tercera

Quan la Comissió Superior de Finan-
ces, exercint el poder disciplinari sobre
el conjunt del sistema financer, resol els
expedients sancionadors i determina
sancions, cap membre que formi part de
qualsevol dels òrgans de l’Institut Nacio-
nal Andorrà de Finances, per més que
formi part de la Comissió Superior de
Finances, no pot participar ni en les vo-
tacions ni en les resolucions que, en base
a la present Llei, prengui aquesta Comis-
sió. Tampoc no pot participar-hi, i en els
mateixos termes, el professional del sec-
tor bancari nomenat pel Govern a pro-
posta del sector.

Disposicions finals

Disposició final primera

Es faculta el Govern perquè pugui es-
tablir les normes específiques amb rela-
ció a qualsevol punt de la present Llei
que pugui requerir un desenvolupament
reglamentari i per fer-la operativa.

Disposició final segona

Aquesta Llei entra en vigor el dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 27 de novembre de
1997

Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

Jacques Chirac Joan Marti Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra
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