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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 17 de juliol
del 2019, ha examinat els documents que li ha
tramès el M. I. Sr. Cap de Govern, registrats en data
10 i 15 de juliol del 2019, sota el títol Projecte de
llei de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes
Tècnics del Principat d’Andorra (COAT) i,
exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General en els articles que es
citaran, ha acordat:
1- D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit
aquest escrit, sota la qualificació de Projecte de llei i
procedir a la seva tramitació com a tal.
2- D’acord amb l’article 92.2, ordenar la seva
publicació i obrir un període de quinze dies per a la
presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia
20 de setembre del 2019, a les 17.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 17 de juliol del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Projecte de llei de creació del Col·legi
Oficial d’Arquitectes Tècnics del
Principat d’Andorra (COAT)
L’arquitectura tècnica i l’edificació és una professió
en què es duen a terme activitats diverses en el camp
de l’edificació: la direcció i execució material de
l’obra, la seva organització i planificació, el control
de qualitat, la prevenció i seguretat laboral, la gestió
econòmica i el control de costos. Tot sempre des de
la perspectiva de la innovació i desenvolupament
tecnològic, així com des del respecte al medi
ambient.
Les persones que volen exercir professionalment
d’aparellador o arquitecte tècnic tenen com a funció
la direcció d’execució d’obra, i són les persones que
posseeixen els coneixements, l’experiència i la
titulació necessaris per practicar l’arquitectura
tècnica i l’edificació. La societat demana cada
vegada més una especialització en tots els camps
professionals, incloent-hi l’arquitectura tècnica i
l’edificació. La professió d’arquitecte tècnic respon,
doncs, a determinades necessitats socials d’interès
públic a les quals dona solució amb actuacions

específiques. El reconeixement acadèmic i formatiu
d’aquesta professió és fruit del disseny curricular de
les formacions per a la titulació específica per poderla exercir.
Un dels objectius de l’organització col·legial és la
regulació i l’ordenació de l’exercici de l’activitat
col·legial relacionada amb l’arquitectura tècnica i
l’edificació, i també la salvaguarda i l’observança dels
seus principis ètics, deontològics i jurídics. Amb
aquest objectiu, disposa de competències per
elaborar i vigilar el compliment de la professió, amb
subjecció a les lleis, garantint el respecte als drets i
els interessos dels destinataris de l’actuació
professional, i el respecte dels principis ètics i
deontològics.
De conformitat amb el que estableix l’article 15 del
Decret legislatiu del 26 de febrer del 2014 de
publicació del text refós de la Llei 6/2008, del 15 de
maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis
i associacions professionals, que regula l’extensió de
l’organització col·legial mitjançant la llei a les
professions que n’estan mancades, es considera
oportú i necessari crear el Col·legi Oficial
d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra
(COAT) per integrar tots els professionals que, amb
la titulació específica, exerceixin les funcions que els
són pròpies.
És per aquest motiu que es promou aquesta Llei, que
es divideix en sis articles, quatre disposicions
transitòries i una disposició final. L’article 1 crea el
Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat
d’Andorra (COAT); l’article 2 defineix l’objecte de
l’organització col·legial de l’arquitectura tècnica;
l’article 3 determina l’àmbit territorial del Col·legi;
l’article 4 fa referència a la titulació i la integració
dels professionals concernits; l’article 5 tracta de
l’estructura interna i el funcionament del Col·legi,
determinant les normes que li són aplicables, i
l’article 6 esmenta els ministeris del Govern i les
administracions públiques amb els quals el Col·legi
s’ha de relacionar.
Les disposicions transitòries incideixen en la
constitució de l’assemblea constituent del Col·legi;
en l’aprovació i el registre dels estatuts definitius; en
l’elecció dels càrrecs prop dels òrgans de govern; en
l’obtenció de la capacitat d’obrar col·legial, i en
l’obligació de col·legiació dels professionals
concernits. Finalment, la disposició final determina
la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Article 1. Creació
Es crea el Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del
Principat d’Andorra (COAT), entitat amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar i
fer complir les seves finalitats.
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Article 2. Objecte
L’objecte de l’organització col·legial de l’arquitectura
tècnica i l’edificació és la regulació i l’ordenació de
l’exercici de l’activitat professional en qualsevol de
les seves modalitats, i també la salvaguarda i
l’observança dels seus principis ètics, deontològics i
jurídics.
Article 3. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del Col·legi Oficial d’Arquitectes
Tècnics del Principat d’Andorra és el Principat
d’Andorra.
Article 4. Titulació i integració
El Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del
Principat d’Andorra agrupa els professionals de
l’arquitectura tècnica i l’edificació que disposin d’una
titulació oficial d’ensenyament superior degudament
reconeguda al Principat d’Andorra i els arquitectes
tècnics, aparelladors o altres professionals homòlegs
habilitats per la Llei reguladora de l’exercici dels
professionals liberals de l’arquitectura del 30 de juny
del 1999, sempre que hagin renunciat a la seva
col·legiació al Col·legi Oficial d’Arquitectes
d’Andorra.
La integració s’ha de fer d’acord amb el que disposen
els estatuts del Col·legi i les normes reguladores dels
col·legis professionals.
Article 5. Estructura i funcionament
L’estructura interna i el funcionament del Col·legi
han de ser democràtics. El Col·legi es regeix en les
seves actuacions per la normativa bàsica estatal en
matèria de col·legis professionals, per aquesta Llei de
creació, pels seus propis estatuts, per la resta de
normativa interna i per tota la que li sigui aplicable
de manera general o subsidiària.
Article 6. Relacions amb les administracions
públiques
El col·legi professional s’ha de relacionar amb els
ministeris que tinguin competències en matèria
d’economia, d’urbanisme, d’empresa, de finances, de
medi ambient i sostenibilitat, d’indústria, de
seguretat en el treball, de salut, d’edificació,
d’habitatge, de construcció, de turisme i de
professions titulades, i amb la resta d’administracions
públiques, quan sigui necessari, per a les seves
activitats professionals.

Disposició transitòria primera

Els membres de l’òrgan de govern del Col·legi Oficial
d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra, en el
termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, han de convocar una assemblea
general extraordinària, que tindrà el caràcter
d’assemblea constituent del Col·legi Oficial
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d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra i que
ha d’aprovar els estatuts definitius del Col·legi i
escollir les persones que ocuparan els càrrecs
corresponents en els òrgans de govern de la
institució.

Disposició transitòria segona

Els estatuts definitius, una vegada aprovats,
juntament amb el certificat de l’acta de l’assemblea
constituent, s’han de remetre al Registre de
Professionals Titulats, Col·legis i Associacions
Professionals, als efectes escaients.

Disposició transitòria tercera

El Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del
Principat d’Andorra obté la capacitat plena d’obrar
des de la constitució dels seus òrgans de govern.

Disposició transitòria quarta

D’acord amb les disposicions del Decret legislatiu del
26 de febrer del 2014 de publicació del text refós de
la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de
professions titulades i de col·legis i associacions
professionals, l’obligació de col·legiació es produeix
quan entri en vigor aquesta Llei per a les persones
que en aquell moment exerceixin tasques pròpies de
l’arquitectura tècnica i l’edificació i estiguin en
possessió de la titulació acadèmica exigida. Aquests
dos requisits s’han d’acreditar davant la Junta de
Govern en el termini de sis mesos a comptar de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a excepció dels
arquitectes tècnics, aparelladors o uns altres
professionals homòlegs, que, d’acord amb la Llei
reguladora de l’exercici dels professionals liberals de
l’arquitectura, del 30 de juny del 1999, estiguin
col·legiats en el Col·legi Oficial d’Arquitectes
d’Andorra i no vulguin renunciar a la seva
col·legiació davant d’aquest Col·legi a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser
publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

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 11 de
juliol del 2019, sota el títol Projecte de llei de
modificació de la Llei 6/2019, del 31 de gener, de
modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de
la seguretat social i, exercint les competències que li
atribueix el Reglament del Consell General en els
articles que es citaran, ha acordat:

4

Butlletí del Consell General – núm. 49/2019 – Casa de la Vall, 17 de juliol del 2019

1- D’acord amb els articles 18.1.d) i 82, admetre a
tràmit aquest escrit, sota la qualificació de Projecte
de llei i procedir a la seva tramitació com a tal, sota
el procediment d’urgència.
2- D’acord amb l’article 92.2, ordenar la seva
publicació i obrir un període de set dies i mig per a la
presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia
11 de setembre del 2019, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 17 de juliol del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Projecte de llei de modificació de la
Llei 6/2019, del 31 de gener, de
modificació de la Llei 17/2008, del 3
d’octubre, de la seguretat social
Exposició de motius
La Llei 6/2019, del 31 de gener del 2019, de
modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la
seguretat social, va ser aprovada pel Consell General
amb l’objectiu d’afavorir la reforma del sistema de
seguretat social del Principat per seguir garantint
l’assistència sanitària i les prestacions socials d’una
forma sostenible.
Entre les mesures adoptades per vetllar per la
qualitat, la seguretat i l’eficiència dels serveis de
salut, destaca la regulació de l’accés a l’assistència
sanitària pública prioritzant que s’hi accedeixi a
través d’una via preferent que faciliti la implantació
de protocols i guies clíniques basats en l’evidència
científica, que hauran de permetre millorar la
protecció sanitària i, alhora, assolir els objectius de
racionalització de la despesa. Amb aquest objectiu,
es modifica el percentatge de reemborsament de les
prestacions efectuades o prescrites per prestadors de
serveis de salut que no tenen un conveni amb la
Caixa Andorrana de Seguretat Social i els
percentatges de participació de les persones
beneficiàries quan aquestes persones no hagin
accedit a la via preferent o no l’hagin seguit.
Aquest és un canvi d’elevada complexitat. Per una
banda, l’usuari ha d’aprendre unes noves regles del
joc en una qüestió tan sensible com és el dret a
l’assistència sanitària. Per altra banda, els provisors
també necessiten un temps per adaptar-se a la nova
forma de treballar i familiaritzar-se amb la nova

tecnologia, que ha de garantir l’èxit de la reforma. A
l’últim, però no menys important, la Caixa
Andorrana de Seguretat Social ha d’implementar els
sistemes informàtics que garanteixin el control
adequat dels diferents itineraris seguits per l’usuari i,
com a conseqüència, determinar la seva participació
econòmica.
En aquest sentit, es promou una modificació de la
Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la
Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social,
per tal de diferir l’entrada en vigor dels aspectes
relatius a la via d’atenció preferent, amb l’objectiu
que quan comenci a aplicar-se aquesta Llei hi hagi
les màximes garanties d’un funcionament òptim de
tots els elements previstos per protegir els
administrats. Així doncs es posposa l’entrada en
vigor fins l’1 de gener del 2020 de l’article 13, que
modifica l’article 138 de la Llei 17/2008, del 3
d’octubre, de la seguretat social; l’article 14, que
modifica l’article 139 de la Llei 17/2008, del 3
d’octubre, de la seguretat social, i l’article 15, que
modifica l’article 139 bis de la Llei 17/2008,del 3
d’octubre, de la seguretat social.
Article únic. Modificació de la disposició final
segona
Es modifica la disposició final segona de la Llei
6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei
17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que
queda redactada de la manera següent:
“Disposició final segona. Entrada en vigor de la Llei
Aquesta Llei entrarà en vigor el dia 17 de setembre
del 2019, a excepció de l’article 13, que modifica
l’article 138 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la
seguretat social; l’article 14, que modifica l’article
139 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la
seguretat social, i l’article 15, que modifica l’article
139 bis de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la
seguretat social, els quals entraran en vigor l’1 de
gener del 2020.”

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser
publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
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2.2 Proposicions de llei
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. Pere López Agràs, president del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, registrat en data 9 de
juliol del 2019, sota el títol Proposició de llei de
modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del
Fons de reserva de jubilació, i exercint les
competències que li atribueix el Reglament del
Consell General en els articles que es citaran, ha
acordat:
1- D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit
aquest escrit sota la qualificació de Proposició de llei.
2- D’acord amb l’article 103.2, ordenar la seva
publicació, i remetre-la al Govern perquè, en el
termini de quinze dies, manifesti el seu criteri. El
Govern haurà d’evacuar el seu informe per tot el dia
20 de setembre del 2019, a les 17.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 17 de juliol del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons
de reserva de jubilació
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país constituint així inversions més segures i més
rendibles que aposten a més a més per a Andorra i la
seva gent. Els habitatges adquirits pel Fons de
reserva de jubilació que necessiten ser rehabilitats o
renovats han de ser-ho seguint els més alts nivells en
aïllaments, ús d’energies renovables i han de ser
completament accessibles, sempre que la
configuració de l’immoble ho permeti.
De forma paral·lela a la diversificació, aquesta nova
habilitació en béns immobles constitueix alhora una
eina essencial per a la dinamització i mobilització del
parc immobiliari el que comportarà efectes
reguladors positius en tot el mercat de l’habitatge
induint una reducció dels preus dels lloguers.
Les inversions en immobles del Fons de reserva de
jubilació cercaran assolir la màxima rendibilitat per
al FRJ però alhora han de permetre incorporar al
mercat nous pisos amb preus assequibles.
S’aconseguirà regular el mercat immobiliari i posar
un fre a l’especulació. Alhora el nou Parc
Immobiliari suposarà un avenç de manera ferma i
decidida en l’ús de les energies renovables reduint les
calefaccions amb energia fòssil, millorant així l’aire
que respirem i donant un impuls fort i real en la
lluita contra el canvi climàtic.
El FRJ posarà a disposició de la ciutadania
únicament habitatges de primera residència que
permetin garantir la rendibilitat del FRJ. Els preus
dels lloguers s’estableixen tècnicament tenint en
compte la inversió feta i un termini adequat
d’amortització d’aquesta.

Exposició de motius

La inversió en el Parc Immobiliari no pot superar el
10% del total de recursos que integren el Fons de
reserva de jubilació.

El Fons de reserva de jubilació (FRJ) es va crear l’any
2015 com a entitat de dret públic, amb patrimoni i
personalitat jurídica pròpia.

La comissió gestora es veu reforçada i ampliada amb
la incorporació de dos experts competents en gestió
d’immobles i rehabilitació d’habitatges.

L’objectiu principal va ser professionalitzar i fer més
independent la presa de decisions per a l’adequada
gestió d’aquest patrimoni i l’allargament de la vida
del FRJ. Es van constituir també els seus òrgans de
govern amb persones amb experiència rellevant.

En aquesta Llei es modifiquen els articles 4, 5 i 6 de
la Llei 6/2015 modificada per la Llei 9/2015 (articles
1, 2 i 3) referent a la nova incorporació de dos
experts independents en inversions immobiliàries a
la Comissió gestora del Fons de reserva de jubilació.
A l’article 2 (article 5 de la Llei inicial s’afegeix un
segon membre del Consell d’Administració del FRJ.
A l’article 4 (article 10 de la Llei inicial) s’afegeixen
les noves competències en relació al Parc immobiliari
del Fons de reserva de jubilació que s’atribueixen a la
Comissió Gestora. Un nou apartat a l’article 23
(article 5) defineix la gestió i administració d’aquest
nou Parc Immobiliari. A l’article 6 (article 26 de la
Llei inicial) s’afegeix la nova estratègia d’inversió en
béns immobles. L’apartat 1.c) de l’article 27 (article
7 de la present Llei) incorpora la nova política
d’inversió. A l’article 8 (article 30 de la Llei inicial)
s’incorpora l’obligació de sol·licitar una valoració

Tot i aquesta professionalització algunes decisions
d’inversió han comportat pèrdues considerables al
Fons (com ara per exemple les produïdes l’any 2018)
i els costos de gestió dels valors mobiliaris han estat
en constant creixement.
Amb la finalitat, d’una banda, d’incrementar la
diversificació de les inversions del Fons de reserva de
jubilació i d’altra banda de fer-les més independents
de les fluctuacions borsàries, la present Llei crea el
Parc Immobiliari del Fons de reserva de jubilació.
S’habilita, doncs, la inversió per part del Fons de
reserva de jubilació en béns immobiliaris a dins del
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externa i independent de les inversions immobiliàries
un cop l’any. L’article 9 (article 31 de la Llei inicial)
afegeix un nou apartat e) en relació al mandat de
gestió del FRJ. Els articles 10 i 11 de la present Llei
(37 i 40 de la Llei inicial) actualitzen els requisits que
es demana a l’Informe anual de seguiment i control
que elabora la Comissió Gestora i finalment s’afegeix
l’obligació d’informació als ciutadans sobre el nou
Parc Immobiliari del Fons de reserva de jubilació.
Per acabar, s’afegeix una disposició addicional que
atorga beneficis fiscals al Fons de reserva de jubilació
per a la compra de béns immobles, una disposició
transitòria per a poder alliberar les inversions
financeres necessàries per a poder constituir el Parc
Immobiliari del FRJ i tres disposicions finals que
determinen el termini per a crear el Parc
Immobiliari, l’obligació de publicar un text refós i
l’entrada en vigor de la Llei.
Article 1. Modificació de l’article 4 de la Llei del
Fons de reserva de jubilació
Es modifica la lletra k) i s’afegeix una nova lletra l) a
l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 6/2015, del 15 de
gener, del Fons de reserva de jubilació, que queda
redactat com segueix:
“Article 4. Composició i competències
1. El Consell d'Administració del Fons de reserva de
jubilació està format pels membres del Consell
d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat
Social.
L’elecció, la composició, l’organització i la regulació
del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana
de Seguretat Social restant es regeixen per la Llei
17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i per
la normativa que en el futur la substitueixi.
2. Són competències del Consell d'Administració del
Fons de reserva:
a) Representar el Fons de reserva de jubilació,
judicialment i extrajudicialment, en les matèries que
no siguin competència de la Comissió Gestora.
b) Nomenar i cessar, en els supòsits que preveu
aquesta Llei, els membres de la Comissió Gestora
que designi.
c) Coordinar i proclamar la designació dels restants
membres de la Comissió Gestora, així com la seva
substitució en els casos legalment previstos.
d) Rebre informació periòdicament de la Comissió
Gestora, i demanar-ne sempre que interessi, sobre la
situació del Fons de reserva de jubilació, sobre la
política d’inversió, i sobre qualsevol altre punt relatiu
a la seva actuació que consideri rellevant per al
coneixement de l’estat actual, els compromisos i les
previsions financeres del Fons.

e) Emetre informes al Govern quan es proposi
adoptar mesures que es considerin recomanables per
millorar la gestió del Fons.
f) Fixar la remuneració dels membres de la Comissió
Gestora que siguin designats en qualitat d’experts
independents. La remuneració que es fixi atendrà al
pressupost del Fons de reserva.
g) Aprovar el reglament intern d’aquest òrgan.
h) Aprovar els comptes anuals del Fons de reserva
de jubilació i el pressupost.
i) Determinar el nivell d'informació pública del Fons,
per tal de complir amb el deure d’informació descrit
al capítol sisè, a proposta de la Comissió Gestora.
j) Aprovar l'informe anual de seguiment previst en
l'article 39.
k) Nomenar els dos experts independents en gestió
d’actius i passius, gestió de riscos d’inversió o
d’assegurances, banca, mercats financers o similars,
proposats per unanimitat pels restants membres de la
Comissió Gestora.
l) Nomenar els dos experts independents en
inversions immobiliàries proposats per unanimitat
pels restants membres de la Comissió Gestora.
m) Nomenar el Director del Fons, a proposta de la
Comissió Gestora.
n) Aprovar, a proposta de la Comissió Gestora,
l’estructura orgànica del Fons i l’assignació de
funcions i competències.
o) Aprovar, a proposta de la Comissió Gestora, la
contractació de personal, les polítiques de gestió de
persones i remuneració, així com el reglament intern
del personal del Fons i el seu codi ètic i de conducta.
p) Aprovar, a proposta de la Comissió Gestora,
l’estratègia d’inversió.”
Article 2. Modificació de l’article 5 de la Llei del
Fons de reserva de jubilació
Es modifiquen els punts a), b) i e) de l’apartat 1 de
l’article 5 de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons
de reserva de jubilació, que queden redactats com
segueix:
“Secció tercera. Comissió Gestora
Article 5. Composició, nomenament i durada
1. La Comissió Gestora està composta per:
a) Un membre del Consell d’Administració del Fons
de Reserva nomenat per Govern.
b) Un membre del Consell d’Administració del Fons
de Reserva elegit per sufragi.
c) Una persona de la Direcció de la Caixa
Andorrana de Seguretat Social, nomenada pel seu
Consell d'Administració.
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d) Una persona de la Direcció de l’Institut Nacional
Andorrà de Finances, nomenada pel seu Consell
d'Administració.
e) Quatre persones, en qualitat d’experts
independents,
nomenades
pel
Consell
d'Administració del Fons i proposades per
unanimitat pels restants membres de la Comissió
Gestora.
També assisteix a les reunions de la Comissió
Gestora, amb veu però sense vot, el director del
Fons.
2. La Comissió Gestora nomena, entre els seus
membres, un president i un vicepresident per a
substituir-lo en cas d’absència o impossibilitat
temporal. Correspon al president i, si s'escau, al
vicepresident, convocar i dirigir les reunions de la
Comissió Gestora, exercir el vot diriment en cas
d’empat, signar les actes i certificacions de les
reunions, i representar la Comissió Gestora per a
l’execució de les seves decisions.
En qualsevol cas, el consentiment contractual de la
Comissió Gestora davant de tercers és emès
conjuntament i mancomunada pel president i pel
vicepresident, sense perjudici dels supòsits en què
sigui possible la delegació, de conformitat amb el
reglament intern previst a l’apartat 9 de l’article 9.
3. La Comissió Gestora nomena igualment un
secretari, que pot no ser membre, i que assisteix a les
reunions i n’aixeca acta.
4. Poden assistir a les reunions de la Comissió
Gestora, sense dret de vot, els assessors externs que
es consideri necessari convocar per l’exercici de les
seves funcions.
5. El càrrec de membre de la Comissió Gestora té
una durada de quatre anys, en el cas del membre del
Consell d’Administració del Fons de Reserva, i de sis
anys per a la resta de membres. Una mateixa persona
pot ser nomenada membre de la Comissió Gestora
com a màxim durant dos mandats de manera
continuada o tres mandats no consecutius.
6. En cas que es produeixi una vacant en la Comissió
Gestora, es procedeix al nomenament del seu
substitut tan aviat com sigui possible. La durada del
mandat del nou membre nomenat serà
excepcionalment del període que resti pendent de
complir del mandat del membre causant de la
vacant.”
Article 3. Modificació de l’article 6 de la Llei del
Fons de reserva de jubilació
Es modifica l’apartat 4 i s’introdueix un nou apartat
5 a l’article 6 de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del
Fons de reserva de jubilació, que queden redactats
com segueix:
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“Article 6. Requisits i incompatibilitats
1. Els membres de la Comissió Gestora han de ser
persones d’honorabilitat empresarial i professional
destacada, amb coneixements idonis per exercir les
funcions inherents al càrrec i amb una experiència
professional adequada.
2. Es considera que són persones de reconeguda
honorabilitat empresarial i professional les que tenen
una bona reputació personal i professional, les
persones la imatge pública de les quals correspon a la
de bons administradors i, d’una manera específica,
les que:
a) No tenen antecedents penals per delictes de
falsedat, d’infidelitat en la custòdia de documents i
violació de secrets, de malbaratament de cabals
públics, de descobriment i revelació de secrets o per
delictes contra el patrimoni.
b) No tenen antecedents penals per altres delictes
dolosos.
c) No estan ni han estat inhabilitades per exercir
càrrecs públics o d’administració o de direcció en
entitats públiques o privades a Andorra o a
l’estranger.
d) No estan ni han estat declarades en fallida o en
situació d’arranjament judicial, i si ho han estat, han
estat judicialment rehabilitades.
3. Es considera que disposen d’experiència
professional adequada les persones que han exercit
amb normalitat durant un termini igual o superior a
cinc anys algun dels càrrecs o responsabilitats
següents.
a) Funcions d’alta administració, de direcció, de
control, d’auditoria o d’assessorament financer, en
entitats operatives del sistema financer, empreses
d’auditoria
o
companyies
d’assegurances,
preferiblement en l'àmbit de la gestió financera i de
serveis d’inversió a tercers.
b) Funcions de responsabilitat similar a les del punt
anterior i en l'àmbit financer, en altres entitats
privades o en l’Administració pública.
c) Funcions d’anàlisi, desenvolupament i/o execució
de política econòmica i financera.
4. Els dos membres experts independents han
d'acreditar formació especialitzada de reconeguda
solvència acadèmica o experiència professional
adequada en gestió d’actius i passius, gestió de riscos
d’inversió o d’assegurances, banca, mercats financers
o similar.
Es considera que disposen de coneixements idonis si
tenen una titulació universitària en economia,
finances o administració i direcció d’empreses, o bé
tenen una altra titulació superior i formació
complementària en matèria financera.

8

Butlletí del Consell General – núm. 49/2019 – Casa de la Vall, 17 de juliol del 2019

5. Els dos membres experts independents en gestió
immobiliària han d'acreditar formació especialitzada
de reconeguda solvència acadèmica o experiència
professional adequada en l’àmbit immobiliari. Es
demana experiència mínima de 10 anys en el sector i
més concretament competència en tasques
directives, de responsabilitat i en taxació i peritatge
de propietats immobiliàries.

14. Emetre informes al Consell d’Administració del
Fons quan es proposi l’adopció de mesures que es
considerin recomanables per la millora en la gestió
del Fons.

6. En tots els casos, la designació d’un membre ha de
contenir la motivació suficient que avali la idoneïtat
de la persona per al càrrec.

16. Formular el projecte de pressupost anual perquè
l’aprovi el Consell d’Administració del Fons.

7. Els membres de la Comissió Gestora han de ser
preferiblement
de
nacionalitat
andorrana;
excepcionalment, però, es podrà recórrer a persones
no andorranes, per raó de la seva vàlua,
coneixements i experiència en la matèria.”
Article 4. Modificació de l’article 10 de la Llei del
Fons de reserva de jubilació
S’introdueixen nous apartats 7, 8, 9 i 10 a l’article 10
de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de
reserva de jubilació, que queden redactats com
segueix:
“Article 10. Competències de la Comissió Gestora
Són competències de la Comissió Gestora:
1. La definició, la implementació i el seguiment de la
política d’inversió del Fons.
2. El seguiment dels eventuals mandats de gestió.
3. La formulació de
d’inversió del Fons.

la

proposta

d’estratègia

4. La supervisió i control de la gestió del patrimoni
del Fons.
5. La selecció i contractació d’entitats gestores i
dipositàries del Fons.
6. La supervisió i control de les entitats gestores i
dipositàries respecte del Fons.
7. La constitució del Parc immobiliari del Fons de
reserva de jubilació.
8. La gestió en relació a les actuacions necessàries
per a la rehabilitació dels béns i el seu manteniment.
9. La facultat de decidir vendes de béns immobles.
10. La gestió contractual amb els llogaters.
11. La formulació del reglament intern de la
Comissió Gestora.
12. La supervisió, el control i la contractació dels
comptes bancaris en què estiguin comptabilitzats els
actius del Fons, d’acord amb el que estableix la Llei.
13. Representar el Fons de reserva de jubilació,
judicialment i extrajudicialment, en les matèries que
siguin de la seva competència.

15. Formular els comptes anuals i la liquidació
pressupostària del Fons de reserva de jubilació i
presentar-los al Consell d'Administració del Fons
perquè els aprovi.

17. Aprovar anualment els objectius estratègics i les
directrius generals de l’administració del Fons i
supervisar-ne la consecució.
18. Proposar el director del Fons al Consell
d’Administració del Fons.
19. Seleccionar els empleats i, en el cas escaient, dels
professionals necessaris per a la correcta gestió,
organització i control del Fons, sense perjudici de la
facultat de delegació al Director del Fons.”
Article 5. Modificació de l’article 23 de la Llei del
Fons de reserva de jubilació
S’introdueixen uns nous apartats 7, 8 i 9 a l’article
23 de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de
reserva de jubilació, els quals queden redactats com
segueix:
“Article 23. Gestió i administració
[...]
7. El Fons de reserva determina els preus de lloguer
dels béns immobles considerant el cost de compra i
de rehabilitació, establint els períodes d’amortització
més escaients per cada immoble segons la seva
naturalesa i estat, comptant totes les despeses de
gestió directes i indirectes necessàries per a
l’explotació dels béns immobles i afegint un 2%
màxim de marge d’explotació.
8. Un mínim d’un 15% del parc de béns immobles es
destina a habitatges amb finalitat social i un mínim
de 5% a habitatges estudiantils. Els lloguers socials
seran determinats de manera que no superin un 1/3
part dels ingressos familiars de la persona o les
persones sol·licitants. El Govern assegura l’equilibri
financer en tots els casos d’habitatges amb finalitat
social amb l’objectiu d’assolir per part del Fons de
Reserva de Jubilació la rendibilitat exigible a aquest
tipus d’inversions d’acord amb l’establert en la
present llei.
9. El Fons de reserva de jubilació pot alienar, sempre
i quan hi hagi rendibilitat positiva, fins a un 10% del
Parc Immobiliari en un període de 2 anys. Una
venda més important ha de ser autoritzada per llei.”

Butlletí del Consell General – núm. 49/2019 – Casa de la Vall, 17 de juliol del 2019

Article 6. Modificació de l’article 26 de la Llei del
Fons de reserva de jubilació
S’introdueix un nou apartat 4 a l’article 23 de la Llei
6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de
jubilació, el qual queda redactat com segueix:
“Article 26. Principis de l’estratègia d’inversió
[...]
4. Es constitueix el Parc immobiliari del Fons de
reserva de jubilació mitjançant habilitació per a la
inversió en béns immobles situats al territori andorrà.
Es vetlla per una diversificació tant de tipologia
d’habitatges, com quant a la seva situació geogràfica
amb un repartiment al llarg de tot el territori i amb
una diversificació quant als propietaris dels immobles
evitant concentracions excessives d’immobles ja sigui
en un mateix indret o d’una mateixa propietat.
Els béns del fons de reserva de jubilació han de ser
adquirits a un preu competitiu i de mercat segons
valors de l’1 de juliol 2019 en base a dos peritatges i
a un descompte del valor mitjà dels peritatges
d’almenys un 10%.
Les rehabilitacions dels béns immobiliaris es fan
seguint criteris d’eficiència mediambiental i
d’accessibilitat segons les lleis vigents en la matèria.”
Article 7. Modificació de l’article 27 de la Llei del
Fons de reserva de jubilació
Es modifica la lletra c) i s’introdueix una lletra d) a
l’apartat 1, de l’article 27 de la Llei 6/2015, del 15 de
gener, del Fons de reserva de jubilació, que queden
redactats com segueix:
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Els valors cotitzats en mercats reglamentats es
valoren d'acord amb la cotització oficial coneguda
del mercat en què cotitzen.
Els actius immobiliaris s’han de valorar prenent en
consideració els estàndards internacionals de
valoració.
Els valors que no cotitzen en mercats reglamentats
són valorats pel seu valor estimat de realització, valor
probable de negociació o el valor de peritatges
externs independents en el cas de les inversions
immobiliàries. En tots els casos es faran servir
procediments comptables de valoració admesos
internacionalment.
Els criteris emprats han de perseguir en tot moment
la recerca de la valoració més encertada, tenint en
compte tots els factors que entren en joc a l’hora de
valorar actius no cotitzats. En aquest sentit, cal tenir
en compte els criteris acceptats a escala
internacional com a bones pràctiques de valoració.
Un cop a l’any la comissió gestora sol·licita una
valoració externa i independent de les inversions
immobiliàries, preferentment a 31 de desembre de
cada exercici.”
Article 9. Modificació de l’article 31 de la Llei del
Fons de reserva de jubilació
S’introdueix una nova lletra e) a l’apartat 5 de
l’article 31 de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del
Fons de reserva de jubilació, que queda redactat com
segueix:
“Article 31. Estratègia d’inversió i mandats de gestió

“Article 27. Polítiques d’inversió

[...]

Polítiques d’inversió

5. El document que conformi el mandat de gestió
haurà d’incloure els aspectes referents a la inversió
en altres tipus d’actius següents:

1. En aplicació dels principis descrits a l’article 26,
s’estableixen els següents criteris generals de la
política d’inversió del Fons:
[...]
c) El Fons de reserva inverteix un 10% del patrimoni
en béns immobles en els termes descrits en la lletra c
de l’aparat 4 de l’article 26.
d) El Fons de reserva inverteix un 5% del patrimoni
en actius diferents dels anteriors, fet que permet la
inversió en altres tipologies d’actius.”

a) Els percentatges d’inversió en actius de renda
variable o renda fixa no cotitzada.
b) Els percentatges d’inversió en actius de renda fixa
d’alt rendiment, és a dir, classificats per sota del grau
d’inversió per una o més agències de ràting.
c) Els percentatges d’inversió en actius de renda fixa
de governs i d’empreses privades, de països
considerats emergents segons algun dels principals
proveïdors d’índexs de referència.

Article 8. Modificació de l’article 30 de la Llei del
Fons de reserva de jubilació
Es modifica l’article 30 de la Llei 6/2015, del 15 de
gener, del Fons de reserva de jubilació, que queden
redactats com segueix:

d) Els percentatges d’inversió en altres tipologies
d’actius.

“Article 30. Valoració dels actius

[...].”

El criteri general de valoració dels actius del Fons de
reserva és el valor de mercat.

e) El percentatge d’inversió en béns immobles així
com la política d’inversions establerta en relació a les
mateixes.
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Article 10. Modificació de l’article 37 de la Llei del
Fons de reserva de jubilació
S’introdueixen noves lletres f) i g) a l’apartat 2 de
l’article 37 de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del
Fons de reserva de jubilació, que queden redactats
com segueix:
“Article 37. Informe anual de seguiment i control
1. La Comissió Gestora del Fons de Reserva elabora
un informe anual de seguiment i control de
l’evolució del Fons.
2. L’informe anual de seguiment i control conté com
a mínim la informació següent:
a) Canvis en la política d’inversió.
b) Canvis significatius en el mandat de gestió.
c) Incompliments del mandat de gestió que s’hagin
produït.
d) Canvis en les entitats gestores o dipositàries.
e) Evolució de les polítiques, els criteris i les
iniciatives d’inversió socialment responsable.
f) Adquisicions i venda de béns del Parc immobiliari,
inversions per a la rehabilitació, despeses per al
manteniment dels béns i estat contractual dels béns.
g) Llistat de tots els béns immobles de titularitat del
Fons de reserva de jubilació.
h) L'informe anual d'auditoria previst en l'article 38.
i) L'informe anual especial de revisió
procediments acordats previst en l'article 39.
3. Aquest informe es tramet al
d'Administració del Fons perquè l'aprovi.

de

Consell

4. Un cop aprovat i dins el primer trimestre de l'any
següent, l'informe es fa arribar al Consell
d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat
Social, al Govern i al Tribunal de Comptes. El
President del Consell d’Administració de la
Seguretat Social ha de presentar l’informe a la
Comissió Legislativa del Consell General
encarregada de la gestió de la Seguretat Social.
5. En el supòsit que el Consell d'Administració del
Fons no aprovi l'informe anual, n'informa a la Caixa
Andorrana de Seguretat Social i al Govern, que al
seu torn ho posa en coneixement del Consell
General i del Tribunal de Comptes.”
Article 11. Modificació de l’article 40 de la Llei del
Fons de reserva de jubilació
Es modifica l’article 40 de la Llei 6/2015, del 15 de
gener, del Fons de reserva de jubilació, que queden
redactats com segueix:

“Article 40. Informació als ciutadans
El Consell d'Administració del Fons de Reserva
vetlla perquè s'estableixin els canals telemàtics
necessaris per tal de facilitar informació a la
ciutadania sobre l’estructura organitzativa del Fons
de reserva, sobre el Parc immobiliari del Fons de
reserva de jubilació, sobre els principis de l’estratègia
d’inversió, que inclou la política d’inversió i la gestió
dels riscos, sobre els resultats obtinguts anualment i
sobre altres temes d’interès que consideri oportuns.”

Disposició addicional. Beneficis fiscals pel
Fons de reserva de jubilació en la compra de
béns immobles

1. L’adquisició de béns immobles per part del Fons
de reserva de jubilació per donar compliment a les
disposicions d’aquesta llei no esta subjecta a l’impost
de transmissions patrimonials i a l’impost general
indirecte de transmissions patrimonials.
2. Les prestacions de serveis realitzades pels notaris
del Principat d’Andorra a favor del Fons de reserva
de jubilació no estan subjectes a l’impost general
indirecte.

Disposició transitòria

S’alliberen les inversions financeres necessàries per a
poder constituir el Parc immobiliari en els millors
terminis segons venciments.

Disposició final primera

En un termini de tres mesos, els Comuns i FEDA
han de proporcionar al ministeri competent de
Govern totes les dades relatives a habitatge.

Disposició final segona

El termini per a completar les disposicions dels
articles 26 i 27 és de 4 anys a partir de la data
d’aprovació de la present llei.

Disposició final tercera

El Govern publicarà un text refós de la llei del Fons
de reserva de jubilació en un termini màxim de tres
mesos afegint un índex al text.

Disposició final quarta

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser
publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
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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
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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)

Butlletí del Consell General – núm. 49/2019 – Casa de la Vall, 17 de juliol del 2019

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
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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
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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:
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CRITERIS I INDICACIONS SOBRE LA
COMPTABILITAT
DELS
GRUPS
PARLAMENTARIS
I
CONSELLERS
GENERALS NO ADSCRITS

Els grups parlamentaris i consellers generals no
adscrits aplicaran, en l’elaboració de la seva
comptabilitat, els principis i normes que es regulen
en les disposicions següents:
- Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la
comptabilitat dels empresaris, i les seves
modificacions.

associats als mateixos que difereixen d’aquelles que
s’aplicarien segons el Pla general de comptabilitat
privat. La Sindicatura ha adoptat com a models de
comptes i memòria els que corresponen als comptes
abreujats del Pla general de comptabilitat privat. Per
operacions la naturalesa de les quals no estigui
contemplada en aquesta adaptació, seran d’aplicació
les normes del Pla general de comptabilitat privat.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 17 de juliol del 2019.

- Decret del 15-02-2012, pel qual s’aprova la
modificació del Pla general de comptabilitat, i les
seves modificacions.

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Complementant les disposicions anteriors, es
detallen a continuació les especificitats que han de
tenir en compte per a l’elaboració de la
comptabilitat:

MODELS DE BALANÇ I COMPTE DE
PÈRDUES I GUANYS

1. Cal portar la comptabilitat adequada, segons els
principis generalment acceptats i que permeti el
coneixement de la situació financera i patrimonial i
el seu control per part del Tribunal de Comptes.

BALANÇ
ACTIU
COMPTE

A) ACTIU
(I+II+III)

2. La comptabilitat contindrà de manera detallada
l’estat d’ingressos i de despeses.
3. La informació relativa a la tresoreria es podrà
formar a partir dels registres comptables dels comptes
de tresoreria, sempre que les operacions quedin
registrades de manera individualitzada.
4. Cada grup parlamentari i conseller no adscrit
aprovarà els seus comptes anuals corresponents a
l’exercici anterior, que inclouran el balanç, el
compte de pèrdues i guanys i la memòria explicativa.
La memòria inclourà la relació de subvencions
públiques rebudes.
5. Els comptes hauran de ser lliurats a la Sindicatura,
per ser tramesos al Tribunal de Comptes per la seva
fiscalització, abans de l'1 d'abril de l'any següent al
del tancament de l'exercici.
6. En cas d’haver contractat els serveis d’auditors
externs per verificar els comptes anuals, s’haurà de
lliurar a la Sindicatura, per ser tramesa al Tribunal
de Comptes una còpia original de l’informe
d’auditoria.
7. Caldrà conservar la documentació comptable i la
que li doni suport per un període de sis anys. La
custòdia correspondrà al darrer president, o a aquell
membre del grup que consideressin oportú designar,
posant aquest fet en coneixement de la Sindicatura
General. En el cas dels consellers generals no
adscrits, la custòdia correspondrà al propi conseller.
Tot seguit s’adjunten els models de balanç, compte
de pèrdues i guanys i memòria, així com les
definicions i relacions comptables dels comptes

CAPÍTOL

IMPORT
CORRENT

42, 460, 464, 544, I. Deutors i altres comptes a
581
cobrar
449, (4951), 470,
472, 540, 541,
II. Inversions financeres a
543, 544, 545,
curt termini
546, 548, 565,
566, (597), (598)
57, 580

III. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A)

(xxx) Import en negatiu

PASSIU
COMPTE

CAPÍTOL

IMPORT

A) PATRIMONI
(I+II)

NET

120, (121)

I.
Excedents
anteriors

129

II. Excedents de l’exercici
B) PASSIU
(I+II)

d’exercicis

CORRENT

451, 51, 52, 55,
560, 561, 569, I. Deutes a curt termini
581, 582
400, 401, 41, 450, II. Creditors i altres comptes
465, 475, 476, 477 a pagar
TOTAL
PATRIMONI
NET I PASSIU (A+B)

(xxx) Import en negatiu
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
IMPORT

- S’abonaran en justificar els lliuraments, amb càrrec
als comptes del grup 6 que corresponguin, i, en cas
de sobrants, als comptes del subgrup 57.

COMPTE

CAPÍTOL

700, 704

1. Ingressos d’origen públic

GRUP 7. VENDES I INGRESSOS

A) TOTAL INGRESSOS
DE
LA
GESTIÓ
ORDINÀRIA (1)

Ingressos d’origen públic relacionats amb l’activitat
ordinària dels grups parlamentaris i consellers
generals no adscrits.

(640),
(641),
2. Despeses de personal
(642), (649)
(62), (694), 794,
(600), (602), 606, 3. Despeses de l’activitat
608, 609, 610*, ordinària **
612*, (693),793
B) TOTAL DESPESES DE
LA GESTIÓ ORDINÀRIA
(2+3)
II. RESULTAT (ESTALVI
O
DESESTALVI)
DE
L’ACTIVITAT (A+B)
760, 761,
768, 769
(660),
(665),
(669)

762,

4. Ingressos financers

(662),
(668), 5. Despeses financeres

(696),
(697), 6. Deteriorament i resultat
(698), (699), 796, per alienacions d’inversions
797, 798, 799
financeres
IV.
RESULTAT
(ESTALVI
O
DESESTALVI)
DE
L’EXERCICI (II+4+5+6)

(*) El seu signe pot ser positiu o negatiu
(**) Veure annex 1 per tipologia de despeses a
detallar al compte de pèrdues i guanys
(xxx) Import en negatiu

En general, tots els comptes del grup 7 es carreguen
en el moment del tancament de l’exercici, amb
abonament al compte 129; per això, en exposar les
relacions dels successius comptes del grup, només es
farà referència a l’abonament.
70. INGRESSOS ORDINARIS
700. Subvencions per despeses de funcionament
Les rebudes del Consell General per finançar les
despeses ordinàries de funcionament.
- S’abonarà per l’import concedit, amb càrrec als
comptes dels subgrups 44, 47 o 57.
Tot seguit, s’adjunta el model de memòria que ha de
ser presentat.
La Sindicatura ha adoptat com a model de memòria
el que correspon al model abreujat del Pla general de
comptabilitat privat. Per operacions la naturalesa de
les quals no estigui contemplada en aquesta
adaptació, seran d’aplicació les normes del Pla
general de comptabilitat privat.

MODEL DE MEMÒRIA

1 Identificació del grup parlamentari que informa
En aquest
comptable.

apartat

s’identificarà

el

subjecte

2. Bases de presentació dels comptes anuals
a) Imatge fidel

COMPTES
I
COMPTABLES AMB
DIFERENCIAT:

RELACIONS
TRACTAMENT

46. PERSONAL
464. Lliuraments per despeses que calgui justificar
Quantitats lliurades per a la seva justificació
posterior.
Figuraran a l’actiu corrent del balanç.
Amb caràcter general, el seu moviment serà el
següent:
- Es carregaran en el moment d’efectuar-se els
lliuraments abans esmentats, amb abonament als
comptes del subgrup 57.

S’haurà de fer una declaració explícita dient que els
comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de
la mateixa.
b) Control intern
Caldrà establir controls interns dels seus comptes,
que garanteixin la transparència i el compliment de
les seves obligacions. En la memòria dels comptes
anuals s’informarà dels procediments establerts.
c) Correcció d’errors
Explicació detallada dels ajustos per correcció
d’errors realitzats en l’exercici, indicant la naturalesa
de l’error, així com l’exercici o exercicis en què es
van produir i aquells que en resultin afectats.
Si l’aplicació retroactiva no fos possible, s’informarà
sobre aquest fet, les circumstàncies que ho
justifiquen i quan s’ha corregit l’error.
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No serà necessari incloure informació comparativa
en aquest apartat.

- Correus.

3. Normes de registre i valoració

- Salaris,

S’indicaran els criteris comptables aplicats en relació
amb les següents partides:
a) Crèdits i dèbits de l’activitat pròpia, indicant els
criteris de valoració aplicats.
b) Ingressos i despeses indicant els criteris generals
aplicats.
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Despeses de personal:
- Cotitzacions socials.
Reparació, manteniment i conservació d’equips
propis.
Material d’oficina propis:
- Petit mobiliari no facilitat pel Consell General,

En cas d’existir algun epígraf significatiu, per la seva
naturalesa o import, s’adjuntarà la pertinent
informació addicional.

- Equips informàtics/electrònics no facilitats pel
Consell General.

4. Patrimoni net

- Arrendaments de locals per actes o reunions
puntuals,

S’informarà de tots els canvis produïts en el
patrimoni net derivats del resultat de l’exercici; dels
ingressos i despeses, que, segons les normes de
registre i valoració, hagin d’imputar-se directament
al patrimoni net.
5. Altra informació
S’inclourà informació sobre:
a) La naturalesa i el propòsit dels acords que no
figurin en el balanç i sobre els quals no s’hagi
incorporat informació en cap altra nota de la
memòria, així com el seu possible impacte financer,
sempre que aquesta informació sigui significativa i
útil per a la determinació de la situació financera de
la formació política.
b) Canvis produïts en l’òrgan de representació
durant l’exercici.
c) Informació en el cas que els comptes hagin estat
auditats per un auditor privat, adjuntant l’informe
d’auditoria corresponent.

Altres serveis:

- Assessoraments,
- Traduccions.

5.3 Altres
Edicte
Per acord de la Sindicatura de data 10 de juliol del
2019, vista l’acta de licitació i l’informe d’avaluació
de les ofertes de data 9 de juliol del 2019, amb motiu
del concurs públic nacional per a l’adjudicació de
la gestió del manteniment de la seu del Consell
General, es fa pública l’adjudicació definitiva
següent:
Aplicació pressupostària núm.: 21200 Reparació i
conservació edificis i altres construccions; 21300
Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i
equipaments
Forma d’adjudicació: concurs públic

ANNEX 1 Conceptes de despesa a imputar
al compte de pèrdues i guanys

Criteris d’aplicació de les assignacions econòmiques
segons tipologia de despesa:
Subscripcions i publicitat:
- Llibres,
- Revistes,
- Premsa.
Relacions públiques:
- Desplaçaments,
- Reunions i àpats.
Organismes internacionals:
- Afiliacions.
Subministraments i comunicació:
- Telecomunicacions,

Modalitat de contractació: ordinària
Identitat de l’adjudicatari: GESPRO STJ, SL
Preu cert del contracte: 31.768,00 euros
Durada: un any, prorrogable d’any en any fins un
màxim de sis anys
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 16 de juliol del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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6- ORGANISMES ADSCRITS AL
CONSELL GENERAL
6.1 Raonador del Ciutadà
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 17 de juliol
del 2019, ha examinat el document que li ha tramès
el Raonador del Ciutadà en data 12 de juliol del
2019, sota el títol Informe anyal del Raonador del
Ciutadà corresponent a l’any 2018 i, exercint les
competències que li atribueix el Reglament del
Consell General, ha acordat:
1. D’acord amb l'article 18.1.d), admetre a tràmit
l’Informe anyal del Raonador del Ciutadà
corresponent a l’any 2018 i ordenar la seva
publicació.
2. Publicar, en forma d’annex al present Butlletí del
Consell General, la Memòria i els informes a la
pàgina web del Consell General.
3. Trametre l’esmentat informe a la Comissió
Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals,
de conformitat amb l’acord de la Junta de Presidents
del dia 22 de maig del 2019.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 17 de juliol del 2019
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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