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14 de desembre del 2016

Altres disposicions
Decret
Vist l’article 25 de la Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016;
Vista la Llei de regulació de les reserves en garantia de dipòsits i altres obligacions a mantenir i dipositar
per les entitats enquadrades en el sistema financer, de l’11 de maig del 1995;
Vista la Llei sobre la remuneració de les reserves en garantia de dipòsits i d’altres obligacions operacionals
a mantenir i dipositar per les entitats enquadrades en el sistema financer, del 4 de juliol del 2001;
Vista la Llei 1/2011, del 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries;
Vist l’informe de l’Institut Nacional Andorrà de Finances de 2 de desembre del 2016;
A proposta del Ministre de Finances i en execució de l’acord del Govern de data 7 de desembre del 2016;

Decreto
Article 1
Aquest Decret és aplicable a les reserves en garantia constituïdes per les entitats financeres d’inversió i
les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva del sistema financer andorrà en aplicació de les
disposicions establertes en aquest Decret i en altres normatives vigents.
Article 2
Durant l’exercici comprès entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2016, ambdues dates incloses, els dipòsits de reserves en garantia constituïts a l’Institut Nacional Andorrà de Finances per les entitats
financeres d’inversió i per les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva operatives en el sistema
financer andorrà a 31 de desembre del 2015 es remuneren al tipus d’interès del 0,06%, tipus prenedor del
mercat interbancari andorrà emprat en les operacions a 12 mesos realitzades durant aquest període, el
qual pren com a base de referència l’EURIBOR a 12 mesos.
Article 3
Els dipòsits de reserves en garantia constituïts a l’Institut Nacional Andorrà de Finances amb posterioritat al
31 de desembre del 2015 per entitats financeres d’inversió o per societats gestores d’organismes d’inversió
col·lectiva del sistema financer andorrà de nova creació es remuneren als tipus d’interès prenedors del mercat
interbancari andorrà, els quals prenen com a base de referència els tipus d’interès EURIBOR, emprats en les
operacions amb terminis equivalents al període comprès entre la data d’inici del dipòsit i el 31 de desembre
del 2016. La data d’inici de cada dipòsit de reserva en garantia és de dos dies hàbils posteriors a la data en
què l’Institut Nacional Andorrà de Finances disposi del dipòsit constituït per l’entitat de nova creació.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin o que contradiguin les disposicions d’aquest Decret.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Govern
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