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3- PROCEDIMENTS ESPECIALS
3.6 Tractats internacionals
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 17 de juliol
del 2019, ha examinat el document que li ha tramès
el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 15 de
juliol del 2019, sota el títol Modificació de l’annex
de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i
la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny
del 2011 i exercint les competències que li atribueix
el Reglament del Consell General, ha acordat
d’acord amb l’article 64.2 de la Constitució i 90 del
Reglament del Consell General, ordenar la seva
publicació al Butlletí del Consell General.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

dels nous actes i normes proposats per la Comissió
Europea;
Atès que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25 de la
Llei reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de
tractats del 19 de desembre de 1996, el Govern, en
la sessió del xx de maig del 2019, va acordar aprovar
la modificació de l’annex de l’Acord monetari entre
el Principat d’Andorra i la Unió Europea;
Atès que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article
25, el Govern ho ha comunicat als coprínceps i al
Consell General;
Es publica la modificació de l’annex de l’Acord
monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió
Europea segons es reprodueix a continuació:
“ANNEX (segons la modificació adoptada el 2018)

Casa de la Vall, 17 de juliol del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Modificació de l’annex de l’Acord
monetari entre el Principat d’Andorra
i la Unió Europea, signat a Brussel·les
el 30 de juny del 2011

Actes jurídics que cal aplicar

1

Decisió marc 2005/212/JAI del
Consell, del 24 de febrer del 2005,
31
de
relativa al comís dels productes,
març del
instruments i béns relacionats amb
2015 (1)
el delicte, DO L 68 del 15.3.2005,
p. 49.

2

Decisió 2000/642/JAI del Consell,
del 17 d’octubre del 2000, relativa a
les disposicions de cooperació entre
les unitats d’informació financera
dels estats membres per a
l’intercanvi d’informació, DO L
271
del
24.10.2000,
p. 4.

3

Decisió marc 2001/500/JAI del
Consell, del 26 de juny del 2001,
relativa al blanqueig de capital, la
identificació,
el
seguiment,
l’embargament, la confiscació i el
comís dels instruments i dels
productes del delicte, DO L 182 del
5.7.2001, p. 1.

4

Reglament (CE) núm. 1889/2005
del Parlament Europeu i del
Consell, del 26 d’octubre del 2005,
relatiu als controls d’entrada o
sortida de diner en efectiu de la
Comunitat, DO L 309 del
25.11.2005, p. 9.

Tenint en compte igualment que determinats actes
jurídics i normes de la Unió Europea han deixat de
ser aplicables i han de ser eliminats de l’annex;
Atès que el Comitè Mixt, establert a l’article 11 de
l’Acord monetari, decideix llavors els terminis
apropiats i raonables per a l’aplicació per part del
Principat d’Andorra dels nous actes jurídics i normes
afegits a l’annex;
Atès que el Comitè Mixt es va reunir el 12 d’octubre
del 2018 per decidir el calendari d’implementació

Termini
per
a
l’aplicació

Prevenció del blanqueig de capital

Vist l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i
la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny
del 2011, i en particular l’apartat 4 de l’article 8;
Vist que l’article 8 de l’Acord monetari estableix que
la Comissió Europea modifica l’annex un cop l’any, o
més sovint si ho jutja necessari, a fi de tenir en
compte els nous actes jurídics i normes de la UE
pertinents i les modificacions aportades als textos
existents en els àmbits dels bitllets i les monedes
d’euros; la legislació en matèria bancària i financera,
la prevenció del blanqueig de capital, la prevenció
del frau i de la falsificació de mitjans de pagament en
efectiu i diferents de l’efectiu, les normes relatives a
les medalles i fitxes, i les obligacions de notificació de
dades estadístiques;

11

12

5
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Decisió 2007/845/JAI del Consell,
del 6 de desembre del 2007, sobre
la cooperació entre els organismes
de recuperació d’actius dels estats
membres en l’àmbit del seguiment i
de la identificació de productes del
delicte o d’altres béns relacionats
amb el delicte, DO L 332 del
18.12.2007, p. 103.

Reglament delegat (UE) 2016/1675
de la Comissió, del 14 de juliol del
2016, pel qual es completa la
Directiva (UE) 2015/849 del
10
Parlament Europeu i del Consell
identificant els tercers països d’alt
risc amb deficiències estratègiques,
DO L 254 del 20.9.2016, p. 1
Modificada pel text següent:

6

Directiva
2014/42/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 3 d’abril del 2014, sobre
l’embargament i el comís dels
instruments i del producte del
delicte a la Unió Europea, DO L
127 del 29.4.2014, p. 39.

1
de
novembre
del 2016
(2)

7

Reglament (UE) núm. 2015/847
del Parlament Europeu i del
Consell, del 20 de maig del 2015,
relatiu a la informació que
acompanya les transferències de
fons i pel qual es deroga el
Reglament (CE) núm. 1781/2006,
DO L 141 del 5.6.2015, p. 1.

1
d’octubre
del 2017
(3)

8

Directiva
2015/849/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 20 de maig del 2015, relativa a
la prevenció de la utilització del
sistema financer per al blanqueig de
capital o el finançament del
terrorisme, i per la qual es modifica
el Reglament (UE) núm. 648/2012
del Parlament Europeu i del
Consell, i es deroguen la Directiva
2005/60/CE del Parlament Europeu
i del Consell i la Directiva
2006/70/CE de la Comissió, DO L
141 del 5.6.2015, p. 73.

1
d’octubre
del 2017
(3)

9

Complementada pel text següent:

Reglament delegat (UE) 2018/105
de la Comissió, del 27 d’octubre del
2017, pel qual es modifica el
31
de
Reglament delegat (UE) 2016/1675
11
març del
amb la finalitat d’incorporar Etiòpia
2019 (6)
a la llista de tercers països d’alt risc
del quadre del punt 1 de l’annex,
DO L 19 del 24.1.2018, p. 1.
Reglament delegat (UE) 2018/212
de la Comissió, del 13 de desembre
del 2017, pel qual es modifica el
Reglament delegat (UE) 2016/1675
pel qual es completa la Directiva 31
de
12 (UE) 2015/849/UE del Parlament març del
Europeu i del Consell per a 2019 (6)
l’addició de Sri Lanka, Trinitat i
Tobago i Tunísia en el quadre que
figura al punt 1 de l’annex, DO L
41 del 14.2.2018, p. 4.
Prevenció del frau i la falsificació
Decisió marc 2001/413/JAI del
Consell, del 28 de maig del 2001,
30
de
sobre la lluita contra el frau i la
13
setembre
falsificació de mitjans de pagament
del 2013
altres que l’efectiu, DO L 149 del
2.6.2001, p. 1.
Reglament (CE) núm. 1338/2001
del Consell, del 28 de juny del
2001, pel qual es defineixen les
14 mesures necessàries per a la
protecció de l’euro contra la
falsificació, DO L 181 del 4.7.2001,
p. 6.

Modificada pel text següent:
Directiva (UE) 2018/843 del
Parlament Europeu i del Consell,
del 30 de maig del 2018, per la qual
es modifica la Directiva (UE)
2015/849/UE
relativa
a
la
prevenció de la utilització del
sistema financer per al blanqueig de
capital o el finançament del
terrorisme, i per la qual es
modifiquen
les
directives
2009/138/CE i 2013/36/UE, DO L
156 de 19.6.2018, p. 43.

1
de
desembre
del 2017
(5)

31
de
desembre
del 2020
(6)

30
de
setembre
Reglament (CE) núm. 44/2009 del del 2013
Consell, del 18 de desembre del
2008, que modifica el Reglament
(CE) núm. 1338/2001 pel qual es
15
defineixen les mesures necessàries
per a la protecció de l’euro contra
la falsificació, DO L 17 del
22.1.2009, p. 1.
Modificat pel text següent:

13
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Decisió 2001/887/JAI del Consell,
del 6 de desembre del 2001, relativa 30
de
16 a la protecció de l’euro contra la setembre
falsificació, DO L 329 del del 2013
14.12.2001, p. 1.
Decisió 2003/861/CE del Consell,
del 8 de desembre del 2003, relativa
30
de
a l’anàlisi i a la cooperació en
17
setembre
relació amb les monedes d’euro
del 2013
falsificades, DO L 325 del
12.12.2003, p. 44.
Reglament (CE) núm. 2182/2004
del Consell, del 6 de desembre del
18 2004, sobre medalles i fitxes
similars a monedes d’euro, DO L
373 del 21.12.2004, p. 1.
Modificat pel text següent:

30
de
setembre
Reglament (CE) núm. 46/2009 del del 2013
Consell, del 18 de desembre del
2008, que modifica el Reglament
19 (CE) núm. 2182/2004 sobre
medalles i fitxes similars a monedes
d’euro, DO L 17 del 22.1.2009, p.
5.
Directiva
2014/62/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de maig del 2014, relativa a
30
de
la protecció penal de l’euro i altres
20
juny del
monedes enfront de la falsificació, i
2016 (2)
per la qual se substitueix la Decisió
marc 2000/383/JAI del Consell,
DO L 151 del 21.5.2014, p. 1.
Normes sobre els bitllets i les monedes d’euro
Reglament (CE) núm. 2532/98 del
Consell, del 23 de novembre de
1998, sobre les competències del
21
Banc Central Europeu per imposar
sancions, DO L 318 del 27.11.
1998, p. 4.

30
de
setembre
del 2014
(1)

Conclusions del Consell del 10 de
31
de
maig de 1999 sobre el sistema de
22
març del
control de la qualitat de les
2013
monedes en euros.
Comunicació de la Comissió
2001/C 318/03 del 22 d’octubre del
2001, relativa a la protecció dels 31
de
23 drets d’autor sobre el disseny de la març del
cara comuna de les monedes en 2013
euros [COM (2001) 600 final], DO
C 318 del 13.11.2001, p. 3.

Orientació BCE/2003/5 del Banc
Central Europeu, del 20 de març
del 2003, sobre l’aplicació de
31
de
mesures contra la reproducció
24
març del
irregular de bitllets en euros i sobre
2013
l’intercanvi i la retirada de bitllets
en euros, DO L 78 del 25.3.2003, p.
20.
Modificada pel text següent:
Orientació BCE/2013/11 del Banc
Central Europeu, del 19 d’abril del
2013, per la qual es modifica
l’Orientació BCE/2003/5 sobre
25 l’aplicació de mesures contra la
reproducció irregular de bitllets en
euros i sobre l’intercanvi i la
retirada de bitllets en euros, DO L
118 del 30.4.2013, p. 43.

30
de
setembre
del 2014
(1)

Recomanació 2009/23/CE de la
Comissió, del 19 de desembre del
2008, relativa a la fixació de
31
de
directrius comunes en relació amb
26
març del
les cares nacionals i l’emissió de
2013
monedes en euros destinades a la
circulació [C(2008) 8625], DO L 9
del 14.1.2009, p. 52.
Decisió BCE/2010/14 del Banc
Central Europeu, del 16 de
setembre del 2010, sobre la 30
de
27 comprovació de l’autenticitat i de setembre
l’aptitud dels bitllets d’euro i sobre del 2013
la seva recirculació, DO L 267 del
9.10.2010, p. 1.
Modificada pel text següent:
Decisió BCE/2012/19 del Banc
Central Europeu, del 7 de setembre
del 2012, per la qual es modifica la
Decisió BCE/2010/14 sobre la
28
comprovació de l’autenticitat i de
l’aptitud dels bitllets d’euro i sobre
la seva recirculació (2012/507/UE),
DO L 253 del 20.9.2012, p. 19.

30
de
setembre
del 2014
(1)

Reglament (UE) núm. 1210/2010
del Parlament Europeu i del
Consell, del 15 de desembre del
31
de
2010, relatiu a l’autentificació de
29
març del
les monedes d’euro i al tractament
2013
de les monedes d’euro no aptes per
a la circulació, DO L 339 del
22.12.2010, p. 1.
30 Reglament (UE) núm. 1214/2011 31

de

14
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del Parlament Europeu i del març del
Consell, del 16 de novembre del 2015 (1)
2011,
relatiu
al
transport
professional transfronterer per
carretera de fons en euros entre els
estats membres de la zona euro,
DO L 316 del 29.11.2011, p. 1.
Reglament (UE) núm. 651/2012
del Parlament Europeu i del
Consell, del 4 de juliol del 2012,
31
relatiu a l’emissió de monedes en
euros, DO L 201 del 27.7.2012, p.
135.

30
de
setembre
del 2014
(1)

Decisió BCE/2013/10 del Banc
Central Europeu, del
19 d’abril del 2013, sobre les
32 denominacions, les especificacions,
la reproducció, l’intercanvi i la
retirada de bitllets bancaris en
euros, DO L 118 del 30.4.2013,
p. 37.
Reglament (UE) núm. 729/2014
del Consell, del 24 de juny del
2014, relatiu als valors nominals i
33 les especificacions tècniques de les
monedes en euros destinades a la
circulació (text refós), DO L 194
del 2.7.2014, p. 1.

30
de
setembre
del 2014
(1)

30
de
setembre
del 2014
(2)

Legislació en matèria financera i bancària
Directiva 86/635/CEE del Consell, 31
de
del 8 de desembre de 1986, relativa març del
als comptes anyals i als comptes 2016
34
consolidats dels bancs i altres
entitats financeres, DO L 372 del
31.12.1986, p. 1.
Modificada pels textos següents:
Directiva
2001/65/CE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 27 de setembre del 2001, per la
qual es modifiquen les directives
78/660/CEE,
83/349/CEE
i
86/635/CEE pel que fa a les normes
35
de valoració aplicables als comptes
anyals i als comptes consolidats de
determinades formes de societats,
així com dels bancs i altres entitats
financeres, DO L 283 del
27.10.2001, p. 28.
Directiva
2003/51/CE
del
36 Parlament Europeu i del Consell,
del 18 de juny del 2003, per la qual

es modifiquen les directives
78/660/CEE,
83/349/CEE,
86/635/CEE i 91/674/CEE del
Consell sobre els comptes anyals i
els
comptes
consolidats
de
determinades formes de societats,
bancs o altres entitats financeres i
empreses d’assegurances, DO L 178
del
17.7.2003,
p. 16.
Directiva
2006/46/CE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 14 de juny del 2006, per la qual
es modifiquen les directives del
Consell 78/660/CEE relativa als
comptes anyals de determinades
formes de societats, 83/349/CEE
relativa als comptes consolidats,
37
86/635/CEE relativa als comptes
anyals i als comptes consolidats dels
bancs i altres entitats financeres, i
91/674/CEE relativa als comptes
anyals i als comptes consolidats de
les empreses d’assegurances, DO L
224
del
16.8.2006,
p. 1.
Directiva 89/117/CEE del Consell,
del 13 de febrer de 1989, relativa a
les obligacions en matèria de
publicitat
dels
documents
31
de
comptables de les sucursals,
38
març del
establertes en un estat membre,
2018
d’entitats de crèdit i d’entitats
financeres amb la seu social fora
d’aquest estat membre, DO L 44
del 16.2.1989, p. 40.
Directiva 97/9/CE del Parlament
Europeu i del Consell, del 3 març 31
de
39 de 1997, relativa als sistemes març del
d’indemnització dels inversors, DO 2018
L 84 del 26.3.1997, p. 22.
Directiva 98/26/CE del Parlament 31
de
Europeu i del Consell, del 19 de març del
maig de 1998, sobre la fermesa de la 2018
40
liquidació en els sistemes de
pagament i de liquidació de valors,
DO L 166 de l’11.6.1998, p. 45.
Modificada pels textos següents:
Directiva
2009/44/CE
del
41 Parlament Europeu i del Consell,
del 6 de maig del 2009, per la qual
es
modifiquen
la
Directiva
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98/26/CE sobre la fermesa de la
liquidació en els sistemes de
pagament i de liquidació de valors i
la Directiva 2002/47/CE sobre
acords de garantia financera, pel
que fa als sistemes connectats i als
drets de crèdit, DO L 146 del
10.6.2009, p. 37.

5.5.2001, p. 15.
Modificada pel text següent:
Directiva
2014/59/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de maig del 2014, per la qual
s’estableix un marc per a la
reestructuració i la resolució
d’entitats de crèdit i empreses de
serveis d’inversió, i per la qual es
modifiquen
la
Directiva
82/891/CEE del Consell i les
46
directives
2001/24/CE,
2002/47/CE,
2004/25/CE,
2005/56/CE,
2007/36/CE,
2011/35/UE,
2012/30/UE
i
2013/36/UE, i els reglaments (UE)
núm. 1093/2010 i (UE) núm.
648/2012 del Parlament Europeu i
del Consell, DO L 173 del
12.6.2014, p. 190.

Directiva
2010/78/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 24 de novembre del 2010, per la
qual es modifiquen les directives
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE,
2003/41/CE,
2003/71/CE,
2004/39/CE,
2004/109/CE,
2005/60/CE,
2006/48/CE,
2006/49/CE i 2009/65/CE en
42 relació a les competències de
l’Autoritat Europea de Supervisió
(Autoritat Bancària Europea),
l’Autoritat Europea de Supervisió
(Autoritat Europea d’Assegurances
i de Pensions de Jubilació) i
l’Autoritat Europea de Supervisió
(Autoritat Europea de Valors i
Mercats), DO L 331 de 15.12.2010,
p. 120.

Directiva
2002/47/CE
del 31
de
Parlament Europeu i del Consell, març del
47 del 6 juny del 2002, sobre acords de 2018
garantia financera, DO L 168 del
27.6.2002, p. 43.
Modificada pels textos següents:

Reglament (UE) núm. 648/2012
del Parlament Europeu i del
Consell, del 4 de juliol del 2012,
43 relatiu als derivats extraborsaris, les
entitats de contrapartida central i
els registres d’operacions, DO L
201 del 27.7.2012, p. 1.

Reglament (UE) núm. 909/2014
del Parlament Europeu i del
Consell, del 23 de juliol del 2014,
sobre la millora de la liquidació de
valors en la Unió Europea i els
44
dipositaris centrals de valors i pel
qual es modifiquen les directives
98/26/CE i 2014/65/UE i el
Reglament (UE) núm. 236/2012,
DO L 257 del 28.8.2014, p. 1.

15

31
de
març del
2018,
excepte
l’apartat
1
de
l’article 3:
1
de
febrer del
2023 i a
partir de
l’1
de
febrer del
2025 (3)

Directiva
2001/24/CE
del 31
de
Parlament Europeu i del Consell, març del
45 del 4 d’abril del 2001, relativa al 2018
sanejament i a la liquidació de les
entitats de crèdit, DO L 125 del

Directiva
2009/44/CE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 6 de maig del 2009, per la qual
es
modifiquen
la
Directiva
98/26/CE sobre la fermesa de la
liquidació en els sistemes de
48
pagament i de liquidació de valors i
la Directiva 2002/47/CE sobre
acords de garantia financera, pel
que fa als sistemes connectats i als
drets de crèdit, DO L 146 del
10.6.2009, p. 37.
Directiva
2014/59/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de maig del 2014, per la qual
s’estableix un marc per a la
reestructuració i la resolució
d’entitats de crèdit i empreses de
49 serveis d’inversió, i per la qual es
modifiquen
la
Directiva
82/891/CEE del Consell, i les
directives
2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/
CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE i 2013/36/UE, i els
reglaments (UE) núm. 1093/2010 i

16
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(UE) núm. 648/2012 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 173
del 12.6.2014, p. 190.
Directiva
2002/87/CE
del 31
de
Parlament Europeu i del Consell, març del
del 16 de desembre del 2002, 2018
relativa a la supervisió addicional
de les entitats de crèdit, les
empreses d’assegurances i les
empreses
d’inversió
d’un
conglomerat financer, i per la qual
50
es modifiquen les directives
73/239/CEE,
79/267/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE i
93/22/CEE del Consell i les
directives 98/78/CE i 2000/12/CE
del Parlament Europeu i del
Consell, DO L 35 de l’11.2.2003, p.
1.
Modificada pels textos següents:

2006/49/CE i 2009/65/CE en
relació a les competències de
l’Autoritat Europea de Supervisió
(Autoritat Bancària Europea),
l’Autoritat Europea de Supervisió
(Autoritat Europea d’Assegurances
i de Pensions de Jubilació) i
l’Autoritat Europea de Supervisió
(Autoritat Europea de Valors i
Mercats), DO L 331 de 15.12.2010,
p. 120.
Directiva
2011/89/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 16 de novembre del 2011, per la
qual es modifiquen les directives
98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE
54
i 2009/138/CE pel que fa a la
supervisió addicional de les entitats
financeres que formin part d’un
conglomerat financer, DO L 326
del 8.12.2011, p. 113.

Directiva 2005/1/CE del Parlament
Europeu i del Consell, del 9 de
març del 2005, per la qual es
modifiquen
les
directives
73/239/CEE,
85/611/CEE,
91/675/CEE, 92/49/CEE i 93/6/CEE
51 del Consell i les directives
94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE,
2001/34/CE,
2002/83/CE
i
2002/87/CE, a fi d’establir una nova
estructura
organitzativa
dels
comitès de serveis financers, DO L
79 del 24.3.2005, p. 9.

Directiva
2013/36/UE
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 30
de
55 de les entitats de crèdit i les setembre
empreses d’inversió, per la qual es del 2017
modifica la Directiva 2002/87/CE i
es
deroguen
les
directives
2006/48/CE i 2006/49/CE, DO L
176 del 27.6.2013, p. 338.

Directiva
2008/25/CE
del
Parlament Europeu i del Consell,
de l’11 de març del 2008, per la
qual es modifica la Directiva
2002/87/CE relativa a la supervisió
addicional de les entitats de crèdit,
52
les empreses d’assegurances i les
empreses
d’inversió
d’un
conglomerat financer, pel que fa a
les
competències
d’execució
atribuïdes a la Comissió, DO L 81
del 20.3.2008, p. 40.

Reglament delegat (UE) núm.
2015/2303 de la Comissió, del 28
de juliol del 2015, pel qual es
completa la Directiva 2002/87/CE
del Parlament Europeu i del
31
de
Consell a través de normes
56
març del
tècniques de regulació en les quals
2018 (4)
s’especifiquen les definicions de les
concentracions de riscos i les
operacions intragrup i se’n coordina
la supervisió addicional, DO L 326
de l’11.12.2015, p. 34.

Directiva
2010/78/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 24 de novembre del 2010, per la
53 qual es modifiquen les directives
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE,
2003/41/CE,
2003/71/CE,
2004/39/CE,
2004/109/CE,
2005/60/CE,
2006/48/CE,

Reglament (CE) núm. 924/2009 del
Parlament Europeu i del Consell,
del 16 de setembre del 2009, relatiu 31
de
57 als pagaments transfronterers en la març del
Comunitat i pel qual es deroga el 2018
Reglament (CE) núm. 2560/2001,
DO L 266 del 9.10.2009, p. 11.

Completada pel text següent:
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Modificat pel text següent:

deroga la Decisió 2009/78/CE de la
Comissió, DO L 331 del
15.12.2010, p. 12.

Reglament (UE) núm. 260/2012
del Parlament Europeu i del
Consell, del 14 de març del 2012,
pel qual s’estableixen els requisits
58 tècnics i empresarials per a les
transferències i per als deutes
domiciliats en euros, i es modifica
el Reglament (CE) núm. 924/2009,
DO L 94 del 30.3.2012, p. 22.

Modificat pels textos següents:

Directiva
2009/110/CE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 16 de setembre del 2009, sobre
l’accés a l’activitat de les entitats de
diner electrònic i al seu exercici, 31
de
59 així com a la supervisió prudencial març del
de les entitats esmentades, per la 2016
qual es modifiquen les directives
2005/60/CE i 2006/48/CE i es
deroga la Directiva 2000/46/CE,
DO L 267 del 10.10.2009, p. 7.
Modificada pels textos següents:
Directiva
2013/36/UE
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
60
empreses d’inversió, per la qual es
modifica la Directiva núm.
2002/87/CE i es deroguen les
directives
2006/48/CE
i
2006/49/CE, DO L 176 del
27.6.2016, p. 338.

30
de
setembre
del 2017
(3)

Directiva (UE) 2015/2366 del
Parlament Europeu i del Consell,
del 25 de novembre del 2015,
relativa als serveis de pagament en
el mercat interior i per la qual es
61 modifiquen
les
directives
2002/65/CE,
2009/110/CE
i
2013/36/CE i el Reglament (UE)
núm. 1093/2010, i es deroga la
Directiva 2007/64/CE, DO L 337
del 23.12.2015, p. 35.

30
de
setembre
del 2018
(4)

Reglament (UE) núm. 1093/2010
del Parlament Europeu i del
de
Consell, del 24 de novembre del 31
62 2010, pel qual es crea una autoritat març del
europea de supervisió (Autoritat 2016
Bancària Europea), es modifica la
Decisió núm. 716/2009/CE i es

Reglament (UE) núm. 1022/2013
del Parlament Europeu i del
Consell, del 22 d’octubre del 2013,
que modifica el Reglament (UE)
núm. 1093/2010, pel qual es crea
una autoritat europea de supervisió
63
(Autoritat Bancària Europea) en
allò que es refereix a l’atribució de
funcions específiques al Banc
Central Europeu en virtut del
Reglament (UE) núm. 1024/2013,
DO L 287 del 29.10.2013, p. 5.
Directiva
2014/17/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 4 de febrer del 2014, sobre els
contractes de crèdit formalitzats
amb els consumidors per a béns
64
immobles d’ús residencial i per la
qual es modifiquen les directives
2008/48/CE i 2013/36/UE i el
Reglament (UE) núm. 1093/2010,
DO L 60 del 28.2.2014, p. 34.
Directiva
2014/59/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de maig del 2014, per la qual
s’estableix un marc per a la
reestructuració i la resolució
d’entitats de crèdit i empreses de
serveis d’inversió, i per la qual es
modifiquen
la
Directiva
65 82/891/CEE del Consell, i les
directives
2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/
CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE i 2013/36/UE, i els
reglaments (UE) núm. 1093/2010 i
(UE) núm. 648/2012 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 173
del 12.6.2014, p. 190.
Reglament (UE) núm. 806/2014
del Parlament Europeu i del
Consell, del 15 de juliol del 2014,
pel qual s’estableixen normes
66 uniformes i un procediment
uniforme per a la resolució
d’entitats
de
crèdit
i
de
determinades empreses d’inversió
en el marc del Mecanisme Únic de
Resolució i d’un Fons Únic de

17
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Resolució i pel qual es modifica el
Reglament (UE) núm. 1093/2010,
DO L 225 del 30.7.2014, p. 1.
Directiva (UE) 2015/2366 del
Parlament Europeu i del Consell,
del 25 de novembre del 2015,
relativa als serveis de pagament en
el mercat interior i per la qual es
67 modifiquen
les
directives
2002/65/CE,
2009/110/CE,
i
2013/36/CE i el Reglament (UE)
núm. 1093/2010, i per la qual es
deroga la Directiva 2007/64/CE,
DO L 337 del 23.12.2015, p. 35.
Reglament (UE) núm. 1095/2010 31
de
del Parlament Europeu i del març del
Consell, del 24 de novembre del 2016
2010, pel qual es crea una autoritat
europea de supervisió (Autoritat
68
Europea de Valors i de Mercats), es
modifica
la
Decisió
núm.
716/2009/CE i es deroga la Decisió
2009/77/CE de la Comissió, DO L
331 del 15.12.2010, p. 84.
Modificat pels textos següents:
Directiva
2011/61/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 8 de juny del 2011, relativa als
gestors
de
fons
d’inversió
alternatius i per la qual es
69
modifiquen
les
directives
2003/41/CE i 2009/65/CE i els
reglaments (CE) núm. 1060/2009 i
(UE) núm. 1095/2010, DO L 174
d’1.7.2011, p. 1.
Reglament (UE) núm. 258/2014
del Parlament Europeu i del
Consell, del 3 d’abril del 2014, pel
qual es crea un programa de la
Unió destinat a donar suport a
70 determinades activitats en l’àmbit
de la informació financera i
l’auditoria durant el període 20142020, i es deroga la Decisió núm.
716/2009/CE, DO L 105 del
8.4.2014, p. 1.
Directiva
2014/51/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
71 del 16 d’abril del 2014, per la qual
es modifiquen les directives
2003/71/CE i 2009/138/CE i els
reglaments (CE) núm. 1060/2009,

(UE) núm. 1094/2010 i (UE) núm.
1095/2010 pel que fa als poders de
l’autoritat europea de supervisió
Autoritat Europea d’Assegurances i
Pensions de Jubilació i de l’autoritat
europea de supervisió Autoritat
Europea de Valors i Mercats, DO L
153 del 22.5.2014, p. 1.
Reglament (UE) núm. 648/2012
del Parlament Europeu i del
Consell, del 4 de juliol del 2012,
72 relatiu als derivats extraborsaris, les
entitats de contrapartida central i
els registres d’operacions, DO L
201 del 27.7.2012, p. 1.
Modificat pels textos següents:
Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
Consell, del 26 de juny del 2013,
relatiu als requisits prudencials per
73
a les entitats de crèdit i les
empreses d’inversió i que modifica
el Reglament (UE) núm. 648/2012,
DO L 176 del 27.6.2013, p. 1.
Reglament delegat (UE) núm.
1002/2013 de la Comissió, del 12
de juliol del 2013, pel qual es
modifica el Reglament (UE) núm.
648/2012 del Parlament Europeu i
74 del Consell, relatiu als derivats
extraborsaris, les entitats de
contrapartida central i els registres
d’operacions pel que fa a la llista
d’entitats exemptes, DO L 279 del
19.10.2013, p. 2.
Directiva
2014/59/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de maig del 2014, per la qual
s’estableix un marc per a la
reestructuració i la resolució
d’entitats de crèdit i empreses de
serveis d’inversió, i per la qual es
modifiquen
la
Directiva
75 82/891/CEE del Consell, i les
directives
2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/
CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE i 2013/36/UE, i els
reglaments (UE) núm. 1093/2010 i
(UE) núm. 648/2012 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 173
del 12.6.2014, p. 190.

30
de
setembre
del 2019
(1)
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Reglament (UE) núm. 600/2014
del Parlament Europeu i del
Consell, del 15 de maig del 2014,
76 relatiu als mercats d’instruments
financers i pel qual es modifica el
Reglament (UE) núm. 648/2012,
DO L 173 del 12.6.2014, p. 84.

21.12.2012, p. 20.
Reglament d’execució (UE) núm.
1248/2012 de la Comissió, del 19
de desembre del 2012, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució relatives al format de les
sol·licituds
d’inscripció
dels
registres
d’operacions,
de
81
conformitat amb el Reglament
(UE) núm. 648/2012 del Parlament
Europeu i del Consell, relatiu als
derivats extraborsaris, les entitats
de contrapartida central i els
registres d’operacions, DO L 352
del 21.12.2012, p. 30.

Directiva
2015/849/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 20 de maig del 2015, relativa a
la prevenció de la utilització del
sistema financer per al blanqueig de
capital o el finançament del
terrorisme, i per la qual es modifica
77 el Reglament (UE) núm. 648/2012
del Parlament Europeu i del
Consell, i es deroguen la Directiva
2005/600/CE
del
Parlament
Europeu i del Consell i la Directiva
2006/70/CE de la Comissió, DO L
141 del 5.6.2015, p. 73.
Reglament delegat (UE) núm.
2015/1515 de la Comissió, del 5 de
juny del 2015, pel qual es modifica
el Reglament (UE) núm. 648/2012
78 del Parlament Europeu i del
Consell, pel que fa a la pròrroga
dels períodes transitoris que afecten
els sistemes de plans de pensió DO
L 239 del 15.9.2015, p. 63.

30
de
setembre
del 2019
(4)

Reglament (UE) 2015/2365 del
Parlament Europeu i del Consell,
del 25 de novembre del 2015, sobre
transparència de les operacions de
79
finançament de valors i de
reutilització i pel qual es modifica el
Reglament (UE) núm. 648/2012,
DO L 337 del 23.12.2015, p. 1.
Completat pels textos següents:
Reglament d’execució (UE) núm.
1247/2012 de la Comissió, del 19
de desembre del 2012, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució relatives al format i a la
freqüència de les notificacions
als
registres
80 d’operacions
d’operacions, de conformitat amb el
Reglament (UE) núm. 648/2012
del Parlament Europeu i del
Consell, relatiu als derivats
extraborsaris, les entitats de
contrapartida central i els registres
d’operacions DO L 352 del

30
de
setembre
del 2019
(4)

Reglament d’execució (UE) núm.
1249/2012 de la Comissió, del 19
de desembre del 2012, pel qual
s’estableixen les normes tècniques
d’execució relatives al format de la
informació que han de conservar
les entitats de contrapartida
82 central, de conformitat amb el
Reglament (UE) núm. 648/2012
del Parlament Europeu i del
Consell, relatiu als derivats
extraborsaris, les entitats de
contrapartida central i els registres
d’operacions, DO L 352 del
21.12.2012, p. 32.
Reglament delegat (UE) núm.
148/2013 de la Comissió, del 19 de
desembre del 2012, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
648/2012 del Parlament Europeu i
del Consell, relatiu als derivats
extraborsaris, les entitats de
83
contrapartida central i els registres
d’operacions en relació amb les
normes tècniques de regulació
sobre els elements mínims de les
dades que cal notificar als registres
d’operacions, DO L 52 del
23.2.2013, p. 1.
Reglament delegat (UE) núm.
149/2013 de la Comissió, del 19 de
desembre del 2012, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
84 648/2012 del Parlament Europeu i
del Consell en allò que es refereix a
les normes tècniques de regulació
relatives als acords de compensació
indirecta,
l’obligació
de
compensació, el registre públic,

19
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l’accés a la plataforma de
negociació, les contraparts no
financeres i les tècniques de
reducció del risc aplicables als
contractes de derivats extraborsaris
no compensats per una entitat de
contrapartida central, DO L 52 del
23.2.2013, p. 11.
Reglament delegat (UE) núm.
150/2013 de la Comissió, del 19 de
desembre del 2012, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
648/2012 del Parlament Europeu i
del Consell, relatiu als derivats
extraborsaris, les entitats de
85
contrapartida central i els registres
d’operacions, pel que fa a les
normes tècniques de regulació que
especifiquen els detalls de la
sol·licitud d’inscripció com a
registre d’operacions, DO L 52 del
23.2.2013, p. 25.
Reglament delegat (UE) núm.
151/2013 de la Comissió, del 19 de
desembre del 2012, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
648/2012 del Parlament Europeu i
del Consell, relatiu als derivats
extraborsaris, les entitats de
contrapartida central i els registres
86 d’operacions, pel que fa a les
normes tècniques de regulació que
especifiquen les dades que els
registres d’operacions hauran de
publicar i mantenir disponibles i les
normes operatives per a l’agregació
i comparació de les dades i l’accés a
aquestes dades, DO L 52 del
23.2.2013, p. 33.
Reglament delegat (UE) núm.
152/2013 de la Comissió, del 19 de
desembre del 2012, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
648/2012 del Parlament Europeu i
87
del Consell pel que fa a les normes
tècniques de regulació relatives als
requisits de capital de les entitats
de contrapartida central, DO L 52
del 23.2.2013, p. 37.
Reglament delegat (UE) núm.
153/2013 de la Comissió, del 19 de
88 desembre del 2012, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
648/2012 del Parlament Europeu i

del Consell, pel que fa a les normes
tècniques de regulació relatives als
requisits que han de complir les
entitats de contrapartida central,
DO L 52 del 23.2.2013, p. 41.
Reglament delegat (UE) núm.
876/2013 de la Comissió, del 28 de
maig del 2013, pel qual es completa
el Reglament (UE) núm. 648/2012
del Parlament Europeu i del
89
Consell, pel que fa a les normes
tècniques de regulació relatives als
requisits que han de complir les
entitats de contrapartida central,
DO L 244 del 13.9.2013, p. 19.

30
de
setembre
del 2019
(2)

Reglament delegat (UE) núm.
285/2014 de la Comissió, del 13 de
febrer del 2014, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
648/2012 del Parlament Europeu i
del Consell en allò que es refereix a
90 les normes tècniques de regulació
relatives
a
l’efecte
directe,
important i predictible dels
contractes dins de la Unió i a la
prevenció de l’elusió de normes i
obligacions, DO L 85 del
21.3.2014, p. 1.

30
de
setembre
del 2019
(2)

Reglament d’execució (UE) núm.
484/2014 de la Comissió, del 12 de
maig
del
2014,
pel
qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa al capital
91 hipotètic
d’una
entitat
de
contrapartida
central
de
conformitat amb el Reglament
(UE) núm. 648/2012 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 138
del 13.5.2014, p. 57.

30
de
setembre
del 2019
(2)

Reglament delegat (UE) núm.
2015/2205 de la Comissió, del 6
d’agost del 2015, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
648/2012 del Parlament Europeu i
92
del Consell en allò que fa referència
a les normes tècniques de regulació
relatives
a
l’obligació
de
compensació, DO L 314 de
l’1.12.2015, p. 13.

30
de
setembre
del 2019
(4)

Reglament delegat (UE) núm.
93 2016/592 de la Comissió, de l’1 de
març del 2016, pel qual es completa
el Reglament (UE) núm. 648/2012

30
de
setembre
del 2019
(4)
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2012 del Parlament Europeu i del
Consell en allò que fa referència a
les normes tècniques de regulació
relatives
a
l’obligació
de
compensació, DO L 103 del
19.4.2016, p. 5.

propis de les entitats, de
conformitat amb el Reglament
(UE) núm. 575/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 355
del 31.12.2013, p. 60.

Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
Consell, del 26 de juny del 2013,
sobre els requisits prudencials de les
94
entitats de crèdit i de les empreses
d’inversió, i pel qual es modifica el
Reglament (UE) núm. 648/2012,
30
de
DO L 176 del 27.6.2013, p. 1.
setembre
del 2017
Modificat pel text següent:
(1)
Reglament delegat (UE) núm.
2015/62 de la Comissió, del 10
d’octubre del 2014, pel qual es
modifica el Reglament (UE) núm.
95
575/2016 del Parlament Europeu i
del Consell pel que fa a la ràtio de
palanquejament, DO L 11 del
17.1.2015, p. 37.
Reglament (UE) 2017/2395 del
Parlament Europeu i del Consell,
del 12 de desembre del 2017, pel
qual es modifica el Reglament (UE)
575/2013 amb referència a les
disposicions transitòries per mitigar
30
de
l’impacte de la introducció de la
96
juny del
NIIF 9 en els fons propis i per al
2019 (6)
tractament de les grans exposicions
corresponent
a
determinades
exposicions del sector públic
denominades en la moneda
nacional de qualsevol estat membre
(DO L 345 del 27.12.2017, p. 27).
Reglament (UE) 2017/2401 del
Parlament Europeu i del Consell,
del 12 de desembre del 2017, pel
31
de
qual es modifica el Reglament (UE)
97
març del
núm. 575/2013 sobre els requisits
2020 (6)
prudencials de les entitats de crèdit
i les empreses d’inversió (DO L 347
del 28.12.2017, p. 1).
Completat pels textos següents:
Reglament d’execució (UE) núm.
1423/2013 de la Comissió, del 20
98 de desembre del 2013, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa a la
publicació dels requisits de fons

21

30
de
setembre
del 2017
(2)

Reglament delegat (UE) núm.
183/2014 de la Comissió, del 20 de
desembre del 2013, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
575/2013 del Parlament Europeu i
del Consell, sobre els requisits
99 prudencials de les entitats de crèdit
i de les empreses d’inversió, pel que
fa a les normes tècniques de
regulació per especificar el càlcul
dels ajustaments per risc de crèdit
específic i per risc de crèdit general,
DO L 57 del 27.2.2014, p. 3.

30
de
setembre
del 2017
(2)

Reglament delegat (UE) núm.
241/2014 de la Comissió, del 7 de
gener del 2014, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
575/2013 del Parlament Europeu i
100
del Consell pel que fa a les normes
tècniques de regulació aplicables als
requisits de fons propis de les
entitats, DO L 74 del 14.3.2014, p.
8.

30
de
setembre
del 2017
(2)

Modificat pels textos següents:
Reglament delegat (UE) 2015/488
de
la
Comissió,
del
4 de setembre del 2014, pel qual es
modifica el Reglament delegat (UE)
101 núm. 241/2014 en allò que fa
referència als requisits de fons
propis de les empreses basats en les
despeses fixes generals, DO L 78
del 24.3.2015, p. 1.

30
de
setembre
del 2017
(3)

Reglament delegat (UE) 2015/850
de
la
Comissió,
del
30 de gener del 2015, que modifica
el Reglament delegat (UE) núm.
241/2014, pel qual es completa el
Reglament (UE) núm. 575/2013
102
del Parlament Europeu i del
Consell pel que fa a les normes
tècniques de regulació aplicables als
requisits de fons propis de les
entitats, DO L 135 del 2.6.2015, p.
1.

30
de
setembre
del 2017
(3)

de
103 Reglament delegat (UE) 2015/923 30
de la Comissió, de l’11 de març del setembre

22
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2015, que modifica el Reglament del 2017
delegat (UE) núm. 241/2014, pel (3)
qual es completa el Reglament
(UE) 575/2013 del Parlament
Europeu i del Consell pel que fa a
les normes tècniques de regulació
aplicables als requisits de fons
propis de les entitats, DO L 150 del
17.6.2015, p. 1.
Reglament delegat (UE) núm.
342/2014 de la Comissió, del 21 de
gener del 2014, que completa la
Directiva
2002/87/CE
del
Parlament Europeu i del Consell i
el Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
104
Consell pel que fa a les normes
tècniques de regulació relatives a
l’aplicació dels mètodes de càlcul
dels requisits d’adequació del
capital aplicables als conglomerats
financers, DO L 100 del 3.4.2014,
p. 1.

30
de
setembre
del 2017
(2)

Reglament delegat (UE) núm.
523/2014 de la Comissió, del 12 de
març del 2014, pel qual es completa
el Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
Consell pel que fa a les normes
105 tècniques
de
regulació
per
determinar què és el que
constitueix
l’estreta
correspondència entre el valor dels
bons garantits d’una entitat i el
valor dels seus actius, DO L 148 del
20.5.2014, p. 4.

30
de
setembre
del 2017
(2)

Reglament delegat (UE) núm.
525/2014 de la Comissió, del 12 de
març del 2014, pel qual es completa
el Reglament (UE) núm. 575/2013
106 del Parlament Europeu i del
Consell pel que fa a les normes
tècniques aplicables als requisits de
fons propis de les entitats DO L
148 del 20.5.2014, p. 15.

30
de
setembre
del 2017
(2)

Reglament delegat (UE) núm.
526/2014 de la Comissió, del 12 de
març del 2014, pel qual es completa
el Reglament (UE) núm. 575/2013
107 del Parlament Europeu i del
Consell pel que fa a les normes
tècniques de regulació per a la
determinació
d’un
diferencial
comparable i un nombre limitat de

30
de
setembre
del 2017
(2)

carteres menors a efectes del risc
d’ajustament de valoració del
crèdit, DO L 148 del 20.05.2014, p.
17.
Reglament delegat (UE) núm.
528/2014 de la Comissió, del 12 de
març del 2014, pel qual es completa
el Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
108 Consell pel que fa a les normes
tècniques de regulació per al risc
diferent de delta de les opcions en
el mètode estàndard del risc de
mercat, DO L 148 del 20.5.2014, p.
29.

30
de
setembre
del 2017
(2)

Reglament delegat (UE) núm.
529/2014 de la Comissió, del 12 de
març del 2014, pel qual es completa
el Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
Consell pel que fa a les normes
109
tècniques de regulació per avaluar
la importància de les ampliacions i
modificacions del mètode basat en
qualificacions internes i del mètode
avançat de càlcul, DO L 148 del
20.5.2014, p. 36.

30
de
setembre
del 2017
(2)

Modificat pels textos següents:
Reglament delegat (UE) núm.
2015/942 de la Comissió, del 4 de
març del 2015, que modifica el
Reglament delegat (UE) núm.
529/2014
que
completa
el
Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
110
Consell pel que fa a les normes
tècniques de regulació per avaluar
la importància de les ampliacions i
modificacions dels mètodes interns
en calcular els requisits de fons
propis per risc del mercat, DO L
154 del 19.6.2015, p. 1.

30
de
setembre
del 2017
(4)

Reglament delegat (UE) núm.
625/2014 de la Comissió, del 13 de
març del 2014, pel qual es completa
el Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
111 Consell
mitjançant
normes
tècniques de regulació que
especifiquen els requisits aplicables
a
les
entitats
inversores,
patrocinadores, creditores originals
i originadores en relació amb les

30
de
setembre
del 2017
(2)
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exposicions al risc de crèdit
transferit, DO L 174 del 13.6.2014,
p. 16.
Reglament d’execució (UE) núm.
680/2014 de la Comissió, del 16
d’abril del 2014, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa a la
comunicació d’informació amb la
112
finalitat de supervisió per part de
les entitats, de conformitat amb el
Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
Consell, DO L 191 del 28.6.2014,
p. 1.

30
de
setembre
del 2017
(2)

Reglament d’execució (UE) núm.
602/2014 de la Comissió, del 4 de
juny
del
2014,
pel
qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució a fi de facilitar la
convergència de les pràctiques de
113
supervisió pel que fa a l’aplicació
d’una ponderació de risc addicional
d’acord amb el Reglament (UE)
núm. 575/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 166
del 5.6.2014, p. 22.

30
de
setembre
del 2017
(2)

Reglament d’execució (UE) núm.
945/2014 de la Comissió, del 4 de
setembre del 2014, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa als índexs
114 pertinents
degudament
diversificats, de conformitat amb el
Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
Consell, DO L 265 del 5.9.2014, p.
3.

30
de
setembre
del 2017
(3)

Reglament d’execució (UE) núm.
1030/2014 de la Comissió, del 29
de setembre del 2014, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa als models
uniformes i la data a l’efecte de
115 divulgació dels valors utilitzats per
identificar
les
entitats
d’importància sistèmica mundial,
de conformitat amb el Reglament
(UE) núm. 575/201 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 284
del 30.9.2014, p. 14.

30
de
setembre
del 2017
(3)

de
116 Reglament delegat (UE) núm. 30
1187/2014 de la Comissió, del 2 setembre

23

d’octubre del 2014, pel qual es del 2017
completa el Reglament (UE) núm. (3)
575/2013 del Parlament Europeu i
del Consell pel que fa a les normes
tècniques
de
regulació
per
determinar l’exposició global envers
un client o un grup de clients
vinculats entre si en relació amb les
operacions amb actius subjacents,
DO L 324 del 7.11.2014, p. 1.
Reglament delegat (UE) 2015/61
de la Comissió, del 10 d’octubre del
2014, pel qual es completa el
Reglament (UE) núm. 575/2013
117 del Parlament Europeu i del
Consell en allò que fa referència al
requisit de cobertura de liquiditat
aplicable a les entitats de crèdit,
DO L 11 del 17.1.2015, p. 1.

30
de
setembre
del 2017
(3)

Reglament
d’execució
(UE)
2015/79 de la Comissió, del 18 de
desembre del 2014, que modifica el
Reglament d’execució (UE) núm.
680/2014 de la Comissió, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa a la
comunicació d’informació amb
118 finalitat de supervisió per part de
les entitats, de conformitat amb el
Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
Consell, en allò que fa referència a
les càrregues d’actius, el model de
punts de dades úniques i les normes
de validació, DO L 14 del
21.1.2015, p. 1.

30
de
setembre
del 2017
(3)

Reglament delegat (UE) 2015/585
de
la
Comissió,
del
18 de desembre del 2014, pel qual
es completa el Reglament (UE)
núm. 575/2013 del Parlament
119
Europeu i del Consell pel que fa a
les normes tècniques de regulació
per a l’especificació dels períodes de
risc del marge, DO L 98 del
15.4.2015, p. 1.

30
de
setembre
del 2017
(3)

Reglament
d’execució
(UE)
2015/227 de la Comissió, del 9 de
gener del 2015, que modifica el
120 Reglament d’execució (UE) núm.
680/2014, pel qual s’estableixen
normes tècniques d’execució pel
que fa a la comunicació
d’informació amb finalitats de

30
de
setembre
del 2017
(3)

24
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supervisió per part de les entitats,
de conformitat amb el Reglament
(UE) núm. 575/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 48 del
20.02.2015, p. 1.
Reglament
d’execució
(UE)
2015/233 de la Comissió, del 13 de
febrer del 2015, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa a les monedes
respecte de les quals hi hagi una
121
definició summament limitada
d’admissibilitat pel banc central, de
conformitat amb el Reglament
(UE) núm. 575/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 39 del
14.2.2015, p. 11.
Reglament delegat (UE) 2015/923
de la Comissió, de l’11 de març del
2015, que modifica el Reglament
delegat (UE) núm. 241/2014 pel
qual es completa el Reglament
122 (UE) núm. 575/2013 del Parlament
Europeu i del Consell pel que fa a
les normes tècniques de regulació
aplicables als requisits de fons
propis de les entitats, DO L 150 del
17.6.2015, p. 1.
Reglament delegat (UE) núm.
2015/1555 de la Comissió, del 28
de maig del 2015, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
575/2013 del Parlament Europeu i
del Consell pel que fa a les normes
123 tècniques de regulació per a la
divulgació d’informació relativa al
compliment, per part de les
entitats, de la necessitat de disposar
d’un coixí de capital anticíclic de
conformitat amb l’article 440, DO
L 244 del 19.9.2015, p. 1.
Reglament delegat (UE) núm.
2015/1556 de la Comissió, de l’11
de juny del 2015, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
575/2013 del Parlament Europeu i
124 del Consell pel que fa a les normes
tècniques de regulació relatives al
tractament transitori de les
exposicions de renda variable
d’acord amb el mètode IRB, DO L
244 del 19.9.2015, p. 9.
125 Reglament

delegat

(UE)

30
de
setembre
del 2017
(3)

30
de
setembre
del 2017
(3)

30
de
setembre
del 2017
(4)

30
de
setembre
del 2017
(4)

núm. 30

de

2015/1798 de la Comissió, del 2 de setembre
juliol del 2015, que rectifica el del 2017
Reglament delegat (UE) núm. (4)
625/2014 pel qual es completa el
Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
Consell
mitjançant
normes
tècniques de regulació que
especifiquen els requisits aplicables
a
les
entitats
inversores,
patrocinadores, creditores inicials i
originadores en relació amb
l’exposició al risc de crèdit
transferit, DO L 263 del 8.10.2015,
p. 12.
Reglament d’execució (UE) núm.
2015/1278 de la Comissió, del 9 de
juliol del 2015, pel qual es modifica
el Reglament d’execució (UE)
núm.
680/2014
pel
qual
s’estableixen normes tècniques
126 d’execució en relació amb la
comunicació d’informació amb
finalitat de supervisió per part de
les entitats, pel que concerneix les
instruccions, les plantilles i les
definicions, DO L 205 del
31.7.2015, p. 1.

30
de
setembre
del 2017
(4)

Reglament
d’execució
(UE)
2016/100 de la Comissió, del 16
d’octubre del 2015, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució per especificar el procés
de decisió conjunta pel que fa a la
127
sol·licitud
de
determinades
autoritzacions prudencials en virtut
del
Reglament
(UE)
núm.
575/2013 del Parlament Europeu i
del Consell, DO L 21 del
28.1.2016, p. 45.

30
de
setembre
del 2017
(4)

Reglament delegat (UE) núm.
2016/101 de la Comissió, del 26
d’octubre del 2015, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
575/2013 del Parlament Europeu i
128
del Consell pel que fa a les normes
tècniques de regulació per a una
avaluació prudent en el marc de
l’apartat 14 de l’article 105, DO L
21 del 28.1.2016, p. 54.

30
de
setembre
del 2017
(4)

Reglament
129 2015/2197 de
de novembre
s’estableixen

d’execució
(UE)
30
de
la Comissió, del 27
setembre
del 2015, pel qual
del 2017
normes tècniques
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d’execució pel que fa a les divises (4)
estretament correlacionades de
conformitat amb el Reglament
(UE) núm. 575/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 313
del 28.11.2015, p. 30.
Reglament
d’execució
(UE)
2015/2344 de la Comissió, del 15
de desembre del 2015, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa a les divises
130 amb limitacions de disponibilitat
d’actius líquids de conformitat amb
el Reglament (UE) núm. 575/2013
del Parlament Europeu i del
Consell, DO L 330 del 16.12.2015,
p. 26.

30
de
setembre
del 2017
(4)

Reglament d’execució (UE) núm.
2016/322 de la Comissió, del 10 de
febrer del 2016, pel qual es
modifica el Reglament d’execució
(UE) núm. 680/2014, pel qual
s’estableixen normes tècniques
131
d’execució pel que fa a la
comunicació d’informació amb
finalitat de supervisió per part de
les entitats en relació amb els
requisits de cobertura de liquiditat,
DO L 64 del 10.3.2016, p. 1.

30
de
setembre
del 2017
(4)

Reglament d’execució (UE) núm.
2016/200 de la Comissió, del 15 de
febrer del 2016, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa a la
132 publicació de la ràtio de
palanquejament de les entitats, de
conformitat amb el Reglament
(UE) núm. 575/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 39 del
16.2.2016, p. 5.

30
de
setembre
del 2017
(4)

25

núm.
680/2014,
pel
qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució en relació amb la
comunicació d’informació amb
finalitats de supervisió per part de
les entitats pel que fa a la
informació sobre la ràtio de
palanquejament, DO L 83 del
31.3.2016, p. 1.
Directiva
2013/36/UE
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
135 de les entitats de crèdit i les
empreses d’inversió, per la qual es
modifica la Directiva 2002/87/CE i
es
deroguen
les
directives
2006/48/CE i 2006/49/CE, DO L
176 del 27.6.2013, p. 338.

30
de
setembre
del 2017
(1)

Modificada pel text següent:
Directiva
2014/59/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de maig del 2014, per la qual
s’estableix un marc per a la
reestructuració i la resolució
d’entitats de crèdit i empreses de
serveis d’inversió, i per la qual es
modifiquen
la
Directiva
136 82/891/CEE del Consell i les
directives
2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/
CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE i 2013/36/UE, i els
reglaments (UE) núm. 1093/2010 i
(UE) núm. 648/2012 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 173
del 12.6.2014, p. 190.
Completada pels textos següents:

Reglament d’execució (UE) núm.
2016/313 de la Comissió, de l’1 de
març del 2016, pel qual es modifica
el Reglament d’execució (UE)
133 núm. 680/2014 pel que fa als
paràmetres de control addicionals a
l’efecte de la informació sobre la
liquiditat, DO L 60 del 5.3.2016, p.
5.

30
de
setembre
del 2017
(4)

Reglament d’execució (UE) núm.
134 2016/428 de la Comissió, del 23 de
març del 2016, pel qual es modifica
el Reglament d’execució (UE)

30
de
setembre
del 2017
(4)

Reglament delegat (UE) núm.
604/2014 de la Comissió, del 4 de
març del 2014, pel qual es completa
la Directiva 2013/36/UE del
Parlament Europeu i del Consell
pel que fa a les normes tècniques de
regulació en relació amb els criteris
137
qualitatius i els criteris quantitatius
adequats per determinar les
categories de personal les activitats
professionals de les quals tenen una
incidència important en el perfil de
risc d’una entitat, DO L 167 del
6.6.2014, p. 30.

30
de
setembre
del 2017
(2)
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Reglament delegat (UE) núm.
524/2014 de la Comissió, del 12 de
març del 2014, pel qual es completa
la Directiva 2013/36/UE del
Parlament Europeu i del Consell
pel que fa a les normes tècniques de
138
regulació que especifiquen la
informació que les autoritats
competents dels estats membres
d’origen i d’acollida han de
facilitar-se mútuament, DO L 148
del 20.5.2014, p. 6.
Reglament delegat (UE) núm.
527/2014 de la Comissió, del 12 de
març del 2014, pel qual es completa
la Directiva 2013/36/UE del
Parlament Europeu i del Consell
pel que fa a les normes tècniques de
regulació que especifiquen les
139
classes
d’instruments
que
reflecteixen de manera adequada la
qualitat creditícia de l’entitat en
una perspectiva de continuïtat de
l’explotació i resulten adequats a
l’efecte de la remuneració variable,
DO L 148 del 20.5.2014, p. 21.
Reglament delegat (UE) núm.
530/2014 de la Comissió, del 12 de
març del 2014, pel qual es completa
la Directiva 2013/36/UE del
Parlament Europeu i del Consell
pel que fa a les normes tècniques de
140 regulació destinades a definir més
en
detall
les
exposicions
significatives i els llindars a efectes
dels mètodes interns relatius al risc
específic de la cartera de
negociació, DO L 148 del
20.5.2014, p. 50.
Reglament delegat (UE) núm.
1152/2014 de la Comissió, del 4 de
juny del 2014, pel qual es completa
la Directiva 2013/36/UE del
Parlament Europeu i del Consell
pel que fa a les normes tècniques de
141 regulació
relatives
a
la
determinació de la ubicació
geogràfica de les exposicions
creditícies escaients per al càlcul
del percentatge de coixí de capital
anticíclic específic de cada entitat,
DO L 309 del 30.10.2014, p. 5.
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30
de
setembre
del 2017
(2)

30
de
setembre
del 2017
(2)

30
de
setembre
del 2017
(2)

30
de
setembre
del 2017
(3)

de
142 Reglament d’execució (UE) núm. 30
620/2014 de la Comissió, del 4 de setembre

juny
del
2014,
pel
qual del 2017
s’estableixen normes tècniques (2)
d’execució pel que fa a l’intercanvi
d’informació entre les autoritats
competents dels estats membres
d’origen i d’acollida, de conformitat
amb la Directiva 2013/36/UE del
Parlament Europeu i del Consell,
DO L 172 del 12.6.2014, p. 1.
Reglament d’execució (UE) núm.
650/2014 de la Comissió, del 4 de
juny
del
2014,
pel
qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa al format,
l’estructura, l’índex de continguts i
143 la data de publicació anual de la
informació que han de publicar les
autoritats
competents
de
conformitat amb la Directiva
2013/36/UE del Parlament Europeu
i del Consell, DO L 185 del
25.6.2014, p. 1.

30
de
setembre
del 2017
(2)

Reglament d’execució (UE) núm.
710/2014 de la Comissió, del 23 de
juny
del
2014,
pel
qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa a les
condicions d’aplicació del procés de
144
decisió conjunta sobre els requisits
prudencials específics de les entitats
de conformitat amb la Directiva
2013/36/UE del Parlament Europeu
i del Consell, DO L 188 del
27.6.2014, p. 19.

30
de
setembre
del 2017
(2)

Reglament delegat (UE) núm.
1222/2014 de la Comissió, del 8
d’octubre del 2014, pel qual es
completa la Directiva 2013/36/UE
del Parlament Europeu i del
Consell pel que fa a les normes
tècniques de regulació que
145
determinen el mètode per a la
identificació de les entitats
d’importància sistèmica mundial i
la definició de les subcategories
d’entitats d’importància sistèmica
mundial, DO L 330 del 15.11.2014,
p. 27.

30
de
setembre
del 2017
(3)

Reglament delegat (UE) núm.
2016/98 de la Comissió, del 16
146 d’octubre del 2015, pel qual es
completa la Directiva 2013/36/UE
del Parlament Europeu i del
Consell pel que fa a les normes

30
de
setembre
del 2017
(4)
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tècniques de regulació
que
especifiquen les condicions generals
de funcionament dels col·legis de
supervisors, DO L 21 del
28.1.2016, p. 2.

175 del 30.6.3016, p. 1.
Complementat
següents:

Reglament d’execució (UE) núm.
2016/99 de la Comissió, del 16
d’octubre del 2015, pel qual
s’estableixen normes tècniques
d’execució pel que fa al
147 funcionament operacional dels
col·legis
de
supervisors
de
conformitat amb la Directiva
2013/36/UE del Parlament Europeu
i del Consell, DO L 21 del
28.1.2016, p. 21.

30
de
setembre
del 2017
(4)

Reglament (UE) núm. 596/2014
del Parlament Europeu i del
Consell, del 16 d’abril del 2014,
relatiu a l’abús de mercat
(Reglament sobre l’abús de mercat)
i pel qual es deroga la Directiva
148
2003/6/CE del Parlament Europeu i
del Consell i les directives
2003/124/CE,
2003/125/CE
i
2004/72/CE de la Comissió, DO L
173 del 12.6.2014, p. 1, i les
mesures de nivell 2 corresponents.

30
de
setembre
del 2018
(4)

Modificat pel text següent:
Reglament (UE) 2016/1011 del
Parlament Europeu i del Consell,
del 8 de juny del 2016, sobre els
índexs utilitzats com a referència en
els instruments financers i en els
1 de març
contractes financers o per mesurar
149
del 2020
la rendibilitat dels fons d’inversió, i
(6)
pel qual es modifiquen les
directives
2008/48/CE
i
2014/17/UE i el Reglament (UE)
núm. 596/2014 (DO L 171 del
29.6.2016, p. 1).
Reglament (UE) 2016/1033 del
Parlament Europeu i del Consell
del 23 de juny del 2016, pel qual es
modifica el Reglament (UE) núm.
600/2014 relatiu als mercats
financers,
el
150 d’instruments
Reglament (UE) núm. 596/2014
sobre l’abús de mercat i el
Reglament (UE) núm. 909/2014
sobre la millora de la liquidació de
valors a la Unió Europea i els
dipositaris centrals de valors, DO L

30
de
setembre
de 2018
(5)

pels

textos

Directiva
d’execució
(UE)
2015/2392 de la Comissió, del 17
de desembre del 2015, relativa al
Reglament (UE) núm. 596/2014
del Parlament Europeu i del
151 Consell pel que fa a la comunicació
de
possibles
infraccions
o
d’infraccions reals de l’esmentat
Reglament
a
les
autoritats
competents, DO L 332 del
18.12.2015, p. 126.

30
de
setembre
del 2018
(4)

Reglament delegat (UE) núm.
2016/522 de la Comissió, del 17 de
desembre del 2015, pel qual es
completa el Reglament (UE) núm.
596/2014 del Parlament Europeu i
del Consell pel que fa a l’exempció
relativa de determinats bancs
centrals i organismes públics de
152 països tercers, els indicadors de
manipulació de mercat, els llindars
de divulgació, l’autoritat competent
per a les notificacions de retards,
l’autorització de negociació durant
períodes limitats i els tipus
d’operacions
de
notificació
obligatòria realitzades pels directius,
DO L 88 del 5.4.2016, p. 1.

30
de
setembre
del 2018
(4)

Directiva
2014/57/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 16 d’abril del 2014, sobre les
153 sancions penals aplicables a l’abús
de mercat (Directiva sobre abús de
mercat), DO L 173, del 12.6.2014,
p. 179.

30
de
setembre
del 2018
(4)

Directiva
2014/49/UE
del
Parlament Europeu i del Consell, 31
de
154 del 16 d’abril del 2014, relativa als març del
sistemes de garantia de dipòsits, 2016 (2)
DO L 173 del 12.6.2014, p. 149.
Directiva
2014/59/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de maig del 2014, per la qual
de
s’estableix un marc per a la 31
155 reestructuració i la resolució març del
d’entitats de crèdit i empreses de 2018 (2)
serveis d’inversió, i per la qual es
modifiquen
la
Directiva
82/891/CEE del Consell, i les
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directives
2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/
CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE i 2013/36/UE, i els
reglaments (UE) núm. 1093/2010 i
(UE) núm. 648/2012 del Parlament
Europeu i del Consell, DO L 173
del 12.6.2014, p. 190, i les mesures
de nivell 2 corresponents.
Directiva (UE) 2017/2399 del
Parlament Europeu i del Consell,
del 12 de desembre del 2017, per la
qual es modifica la Directiva
156
2014/59/UE pel que fa a l’ordre de
prioritat dels instruments de deute
no garantit en cas d’insolvència,
DO L 345 del 27.12.2017, p. 96.

d’instruments financers, DO L 175,
del 30.6.3016, p. 8.
Reglament (UE) núm. 600/2014
del Parlament Europeu i del
Consell, del 15 de maig del 2014,
relatiu als mercats d’instruments
161
financers i pel qual es modifica el
Reglament (UE) núm. 648/2012,
DO L 173 del 12.6.2014, p. 84, i les
mesures de nivell 2 corresponents.
31
d’octubre
del 2019
(6)

Completada pel text següent:
Reglament delegat (UE) 2015/63
de la Comissió, del 21 d’octubre del
2014, pel qual es completa la
Directiva
2014/59/UE
del 31
de
157 Parlament Europeu i del Consell, març del
pel que fa a les contribucions ex 2018 (3)
ante
als
mecanismes
de
finançament de la resolució, DO L
11 del 17.1.2015, p. 44.
Directiva
2014/65/UE
del
Parlament Europeu i del Consell,
del 15 de maig del 2014, relativa als
mercats d’instruments financers i
158 per la qual es modifiquen la
Directiva 2002/92/CE i la Directiva
2011/61/UE, DO L 173 del
12.6.2014, p. 349, i les mesures de
nivell 2 corresponents.

31
de
desembre
del 2020
(3)

31
de
desembre
del 2020
(3)

Modificat pel text següent:
Reglament (UE) 2016/1033 del
Parlament Europeu i del Consell
del 23 de juny del 2016, pel qual es
modifica el Reglament (UE) núm.
600/2014 relatiu als mercats
d’instruments
financers,
el
162 Reglament (UE) núm. 596/2014
sobre l’abús de mercat i el
Reglament (UE) núm. 909/2014
sobre la millora de la liquidació de
valors a la Unió Europea i els
dipositaris centrals de valors, DO L
175 del 30.6.3016, p. 1.

31
de
desembre
del 2020
(5)

Reglament (UE) núm. 909/2014
del Parlament Europeu i del
Consell, del 23 de juliol del 2014,
sobre la millora de la liquidació de
valors a la Unió Europea i els
163
dipositaris centrals de valors i pel
qual es modifiquen les directives
98/26/CE i 2014/65/UE i el
Reglament (UE) núm. 236/2012,
DO L 257 del 28.8.2014, p. 1.

31
de
desembre
del 2020
(4)

Modificat pel text següent:

Modificada pels textos següents:
Reglament (UE) núm. 909/2014
del Parlament Europeu i del
Consell, del 23 de juliol del 2014,
sobre la millora de la liquidació de
valors a la Unió Europea i els
159
dipositaris centrals de valors i pel
qual es modifiquen les directives
98/26/CE i 2014/65/UE i el
Reglament (UE) núm. 236/2012,
DO L 257 del 28.8.2014, p. 1.

31
de
desembre
del 2020
(4)

Directiva (UE) 2016/1034 del
Parlament Europeu i del Consell,
160 del 23 de juny del 2016, per la qual
es
modifica
la
Directiva
2014/65/UE relativa als mercats

31
de
desembre
del 2021
(5)

Reglament (UE) 2016/1033 del
Parlament Europeu i del Consell,
del 23 de juny del 2016, pel qual es
modifica el Reglament (UE) núm.
600/2014 relatiu als mercats
d’instruments
financers,
el
164 Reglament (UE) núm. 596/2014
sobre l’abús de mercat i el
Reglament (UE) núm. 909/2014
sobre la millora de la liquidació de
valors a la Unió Europea i els
dipositaris centrals de valors, DO L
175 del 30.6.3016, p. 1.

31
de
desembre
del 2020
(6)

Reglament (UE) núm. 2015/2365
30
de
165 del Parlament Europeu i del setembre
Consell, del 25 de novembre del
del 2019
2015, sobre la transparència de les
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operacions de finançament de (4)
valors i de reutilització i pel qual es
modifica el Reglament (UE) núm.
648/2012, DO L 337 del
23.12.2015, p. 1.
Directiva 2015/2366 del Parlament
Europeu i del Consell, del 25 de
novembre del 2015, relativa als
serveis de pagament en el mercat
interior i per la qual es modifiquen
166 les
directives
2002/65/CE,
2009/110/CE i 2013/36/CE i el
Reglament (UE) núm. 1093/2010, i
per la qual es deroga la Directiva
2007/64/CE, DO L 337 del
23.12.2015, p. 35.

30
de
setembre
del 2018
(4)

Reglament (UE) 2016/1011 del
Parlament Europeu i del Consell,
del 8 de juny del 2016, sobre els
índexs utilitzats com a referència en
els instruments financers i en els
1 de març
contractes financers o per mesurar
167
del 2020
la rendibilitat dels fons d’inversió, i
(6)
pel qual es modifiquen les
directives
2008/48/CE
i
2014/17/UE i el Reglament (UE)
núm. 596/2014 (DO L 171 del
29.6.2016, p. 1).
Legislació sobre la recopilació d’informació
estadística (*)
Orientació BCE/2013/24 del Banc
Central Europeu, del 25 de juliol
del 2013, sobre les exigències 31
de
168 d’informació estadística del Banc març del
Central Europeu en matèria de 2016 (2)
comptes financers trimestrals, DO
L 2 de l’1.7.2014, p. 34.
Modificada pel text següent:
Orientació (UE) núm. 2016/66 del
Banc Central Europeu, del 26 de
novembre del 2015, per la qual es
modifica l’Orientació BCE/2013/24
31
de
sobre les exigències d’informació
169
març del
estadística del Banc Central
2017 (4)
Europeu en matèria de comptes
financers
trimestrals
(BCE/2015/40), DO L 14 del
21.1.2016, p. 36.
Reglament (UE) núm. 1071/2013 31
de
del
Banc
Central
Europeu,
del
24
170
març del
setembre del 2013, relatiu al balanç 2016 (2)
del sector de les institucions

29

financeres monetàries (text refós)
(BCE/2013/33), DO L 297 del
7.11.2013, p.1.
Modificat pel text següent:
Reglament (UE) núm. 1375/2014
del Banc Central Europeu, del 10
de desembre del 2014, pel qual es
modifica el Reglament (UE) núm.
171 1071/2013 (BCE/2013/33) relatiu
al balanç del sector de les
institucions financeres monetàries
(BCE/2014/51), DO L 366 del
20.12.2014, p. 77.
Reglament (UE) núm. 1072/2013
del Banc Central Europeu, del 24
de setembre del 2013, sobre les
estadístiques dels tipus d’interès
172
que apliquen les institucions
financeres monetàries (text refós)
(BCE/ 2013/34), DO L 297 de
7.11.2013, p. 51.
Modificat pel text següent:

31
de
març del
Reglament (UE) núm. 756/2014 2016 (2)
del Banc Central Europeu, del 8 de
juliol del 2014, pel qual es modifica
el Reglament (UE) núm. 1072/2013
(BCE/2013/34)
sobre
les
173
estadístiques dels tipus d’interès
que apliquen les institucions
financeres
monetàries
(BCE/2014/30), DO L 205 del
12.7.2014, p. 14.
Orientació BCE 2014/15 del Banc
Central
Europeu,
del
4 d’abril del 2014, sobre les
174
estadístiques
monetàries
i
financeres (text refós), DO L 340
del 26.11.2014, p. 1.
31
de
març del
Orientació (UE) núm. 2015/571 2016 (2)
del Banc Central Europeu, del 6 de
novembre del 2014, per la qual es
175 modifica l’Orientació BCE/2014/15
sobre les estadístiques monetàries i
financeres (BCE/2014/43), DO L
93 del 9.4.2015, p. 82.
Modificat pels textos següents:

Orientació (UE) núm. 2016/450 31
de
176 del Banc Central Europeu, del 4 de març del
desembre del 2015, per la qual es 2017 (4)
modifica l’Orientació BCE/2014/15

30
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5- ALTRA INFORMACIÓ

sobre les estadístiques monetàries i
financeres (BCE/2015/44), DO L
86 de l’1.4.2016, p. 42.

5.1 Acords, resolucions i comunicacions
dels òrgans de la Cambra

Orientació (UE) núm. 2017/148
del Banc Central Europeu, del 16
de desembre del 2016, per la qual
es
modifica
l’Orientació
177
BCE/2014/15 sobre les estadístiques
monetàries
i
financeres
(BCE/2016/45), DO L 26 del
31.1.2017, p. 1.

1
de
desembre
del 2017
(5)

Orientació (UE) núm. 2018/877
del Banc Central Europeu, de l’1 de
juny del 2018, per la qual es
178 modifica l’Orientació BCE/2014/15
sobre les estadístiques monetàries i
financeres (BCE/2018/17), DO L
154 del 18.6.2018, p. 22.

1
d’octubre
del 2019
(6)

(*) De conformitat amb el que s’ha acordat en el
marc plantilla del model sobre la notificació
d’informació estadística simplificada.
(1) El Comitè Mixt del 2013 va aprovar aquests
terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de
l’Acord monetari del 30 de juny del 2011 entre el
Principat d’Andorra i la Unió Europea.
(2) El Comitè Mixt del 2014 va aprovar aquests
terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de
l’Acord monetari del 30 de juny del 2011 entre el
Principat d’Andorra i la Unió Europea.
(3) El Comitè Mixt del 2015 va aprovar aquests
terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de
l’Acord monetari del 30 de juny del 2011 entre el
Principat d’Andorra i la Unió Europea.
(4) El Comitè Mixt del 2016 va aprovar aquests
terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de
l’Acord monetari del 30 de juny del 2011 entre el
Principat d’Andorra i la Unió Europea.
(5) El Comitè Mixt del 2017 va aprovar aquests
terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de
l’Acord monetari del 30 de juny del 2011 entre el
Principat d’Andorra i la Unió Europea.
(6) El Comitè Mixt del 2018 va aprovar aquests
terminis en virtut de l’apartat 4 de l’article 8 de
l’Acord monetari del 30 de juny del 2011 entre el
Principat d’Andorra i la Unió Europea.

Edicte
L’article 25 del Reglament del Consell General
determina que els grups parlamentaris han de portar
una comptabilitat específica de la gestió de les
assignacions rebudes del Consell General, la qual ha
de ser lliurada a la Sindicatura, per ser tramesa al
Tribunal de Comptes, abans de l'1 d'abril de l'any
següent al del tancament de l'exercici, per la seva
fiscalització.
La Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents,
estableix les regles a les quals s’ha d’ajustar la
comptabilitat dels grups parlamentaris amb relació a
les assignacions rebudes del Consell General.
Sense prejudici de l’anterior, al final de cada
legislatura els grups parlamentaris han de presentar a
la Sindicatura la liquidació dels comptes
corresponent a les assignacions rebudes del Consell
General. Aquesta presentació es realitzarà
mitjançant una declaració responsable del president
del grup parlamentari. La liquidació dels comptes
serà publicada al Butlletí del Consell General, i
tramesa al Tribunal de Comptes per la seva
fiscalització.
Els consellers generals no adscrits hauran de portar
una comptabilitat específica de la gestió de les
assignacions rebudes, en els mateixos termes que els
grups parlamentaris.
Els romanents que puguin existir de les assignacions
rebudes pels grups parlamentaris i pels consellers
generals no adscrits, un cop finalitzada la legislatura,
han de ser retornats al Consell General.
Les tipologies de despeses susceptibles de ser
finançades amb càrrec a les assignacions rebudes,
queden determinades en la relació que s’adjunta com
Annex 1, establerta per la Sindicatura d’acord amb
la Junta de Presidents.
En aplicació de les disposicions anteriors, la
Sindicatura, en sessió de data 17 de juliol del 2019,
ha adoptat els següents:

