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Tractats internacionals. Lleis. 
Sentències del Tribunal Constitucional

Tractats 
internacionals

Edicte

Atès que l’Acord Monetari entre el 
Principat d’Andorra i la Unió Europea, 
signat a Brussel·les el 30 de juny del 
2011 és vigent a Andorra des de l’1 
d’abril del 2012;

Vist que l’article 8 de l’Acord preveu 
el procediment per a la modificació 
d’aquest Annex.

Atès que la Comissió europea va co-
municar l’11 de juny del 2013, en reunió 
del Comitè mixt creat per l’Acord Mone-
tari, la modificació de l’Annex.

Atès que, d’acord amb 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, ho ha comunicat el 
11 de novembre del 2013 als coprínceps 
i al Consell General;

Atès que el Diari Oficial de la Unió Eu-
ropea ha publicat el 12 de març del 2014 
la decisió de la Comissió del 6 de març 
del 2014 per la qual s’actualitza 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;

Es fa pública la 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, que 
diu el següent:
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“Annex 
Actes jurídics que cal 
aplicar

Prevenció del blanqueig de capital termini per 
a l’aplicació

Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell del 26 d’octubre del 2005 relativa a la prevenció de la utilització 
del sistema financer per al blanqueig de capital i el finançament del terrorisme, JO L 309 del 25.11.2005, p. 15-36.

30/09/2013

Modificada per:

Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell del 13 de novembre del 2007 relativa als serveis de pagament 
al mercat interior, que modifica les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, així com 2006/48/CE i que deroga la 
directiva 97/5/CE, JO L 319 del 5.12.2007, p. 1-36.

Directiva 2008/20/CE del Parlament Europeu i del Consell de l’11 de març del 2008 que modifica la directiva 2005/60/CE 
relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capital i el finançament del terrorisme, 
pel que fa a les competències d’execució atorgades a la Comissió, JO L 76 del 19.3.2008, p. 46-47.

Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell del 16 de setembre del 2009 relativa a l’accés a l’activitat de 
les entitats de diner electrònic i el seu exercici així com la supervisió cautelar d’aquests establiments, que modifica les 
directives 2005/60/CE i 2006/48/CE i que deroga la directiva 2000/46/CE, JO L 267 del 10.10.2009, p. 7-17.

Directiva 2010/78/UE del Parlament Europeu i del Consell del 24 de novembre del 2010 que modifica 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 pel que fa 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 dels Mercats Financers), JO L 331 del 15.12.2010, p. 120.

Completada per:

Decisió 2007/845/JAI del Consell del 6 de desembre del 2007 relativa a la cooperació entre les oficines de recuperació 
d’actius dels estats membres en matèria de descobriment i d’identificació dels productes del crim o d’altres béns 
relacionats amb el crim, JO L 332 del 18.12.2007, p. 103-105.

Directiva 2006/70/CE de la Comissió de l’1 d’agost del 2006 per la qual s’estableixen mesures d’aplicació de la directiva 
2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la definició de les persones políticament exposades i de 
les condicions tècniques d’aplicació d’obligacions simplificades de control de la clientela així com l’exempció per motiu 
d’una activitat financera exercida a títol ocasional o a una escala molt limitada, JO L 214 del 4.8.2006, p. 29-34.

Reglament (CE) núm. 1781/2006 del Parlament Europeu i del Consell del 15 de novembre del 2006 relatiu a les 
informacions sobre els ordenants que acompanyen les transferències de fons, JO L 345 del 8.12.2006, p. 1-9.

Rectificació al Reglament (CE) núm. 1781/2006 del Parlament Europeu i del Consell del 15 de novembre del 2006 relatiu 
a les informacions sobre els ordenants que acompanyen les transferències de fons, JO L 323 del 8.12.2007, p.59

Reglament (CE) núm. 1889/2005 del Parlament Europeu i del Consell del 26 d’octubre del 2005 relatiu als controls del 
diner en efectiu que entra o surt de la Comunitat, JO L 309 del 25.11.2005, p. 9-12. 
Decisió marc 2001/500/JAI del Consell del 26 de juny del 2001 relativa al blanqueig de capital, la identificació, el 
descobriment, la congelació o l’embargament i la confiscació dels instruments i dels productes del crim, JO L 182 del 
5.7.2001, p. 1-2.

Decisió del Consell 2000/642/JAI del 17 d’octubre del 2000 relativa a les modalitats de cooperació entre les unitats 
d’intel·ligència financera dels estats membres pel que fa a l’intercanvi d’informació, JO L 271 del 24.10.2000, p. 4-6.

Decisió marc 2005/212/JAI del 24 de febrer del 2005 sobre la confiscació de procediments, mitjans i propietats 
relacionats amb el crim, JO L 68 del 15.3.2005, p. 49

31/03/2015

Prevenció del frau i de la falsificació

Reglament (CE) núm. 1338/2001 del Consell del 28 de juny del 2001 que defineix les mesures necessàries per a la 
protecció de l’euro contra la falsificació de moneda, JO L 181 del 4.7.2001, p. 6-10.

30/09/2013

Modificat per:

Reglament (CE) núm. 44/2009 del Consell del 18 de desembre del 2008 que modifica el reglament (CE) núm. 1338/2001 que 
defineix les mesures necessàries per a la protecció de l’euro contra la falsificació de moneda, JO L 17 del 22.1.2009, p. 1-3.

Decisió del Consell 2003/861/CE del 8 de desembre del 2003 relativa a l’anàlisi i a la cooperació en relació a les 
monedes d’euro falses, JO L 325 del 12.12.2003, p. 44.

30/09/2013

Reglament (CE) núm. 2182/2004 del Consell del 6 de desembre del 2004 relatiu a les medalles i fitxes similars a les 
monedes d’euro, JO L 373 del 21.12.2004, p. 1-6.

30/09/2013

Modificat per:

Reglament (CE) núm. 46/2009 del Consell del 18 de desembre del 2008 que modifica el reglament (CE) núm. 2182/2004 
sobre les medalles i fitxes similars a les monedes d’euro, JO L 17 del 22.1.2009, p. 5-6.
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Decisió marc 2000/383/JAI del Consell del 29 de maig del 2000 destinada a reforçar mitjançant sancions penals i altres la 
protecció contra la falsificació de moneda amb l’objectiu de la posada en circulació de l’euro, JO L 140 del 14.6.2000, p. 1-3.

30/09/2013

Modificada per:

Decisió marc 2001/888/JAI del Consell del 6 de desembre del 2001 que modifica la decisió marc 2000/383/JAI destinada 
a reforçar mitjançant sancions penals i altres la protecció contra la falsificació de moneda amb l’objectiu de la posada en 
circulació de l’euro; JO L 329 del 14.12.2001, p. 3.

Decisió del Consell 2009/371/JAI del 6 d’abril del 2009 que crea l’Oficina Europea de Policia (Europol) JO L 121, del 
15.5.2009, p. 37-66.

30/09/2013

Decisió 2001/923/CE del Consell del 17 de desembre del 2001 que estableix un programa d’acció en matèria 
d’intercanvis, d’assistència i de formació per a la protecció de l’euro contra la falsificació de moneda (programa Pericles), 
JO L 339 del 21.12.2001, p. 50-54.

30/09/2013

Modificada per:

Decisió del Consell 2006/75/EC del 30 de gener del 2006 que modifica i prorroga la decisió 2001/923/CE que estableix 
un programa d’acció en matèria d’intercanvis, d’assistència i de formació per a la protecció de l’euro contra la falsificació 
de moneda (programa Pericles), JO L 36 del 8.2.2006, p. 40-41.

Decisió del Consell 2006/849/CE del 20 de novembre del 2006 que modifica i prorroga la decisió 2001/923/CE que 
estableix un programa d’acció en matèria d’intercanvis, d’assistència i de formació per a la protecció de l’euro contra la 
falsificació de moneda (programa Pericles), JO L 330 del 28.11.2006, p. 28-29.

Completada per:

Decisió 2001/887/JAI del Consell del 6 de desembre del 2001 relativa a la protecció de l’euro contra la falsificació de 
moneda, JO L 329 del 14.12.2001, p. 1-2.

Decisió marc 2001/413/JAI del Consell del 28 de maig del 2001 relativa a la lluita contra el frau i la falsificació de 
mitjans de pagament altres que l’efectiu, JO L 149 del 2.6.2001, p. 1-4.

30/09/2013

Decisió del Banc Central Europeu BCE/2010/14 del 16 de setembre del 2010 relativa a la verificació de l’autenticitat i de 
la qualitat així com a la posada en circulació dels bitllets d’euro), 2010/597/UE, JO L 267 del 9.10.2010, p. 1-20.

30/09/2013

Modificada per:

Decisió del Banc Central Europeu BCE/2012/19 del 7 de setembre del 2012 que modifica la Decisió BCE/2010/14 
relativa a la verificació de l’autenticitat i de la qualitat així com a la posada en circulació dels bitllets d’euro (2012/507/
UE), JO L 253 del 20.9.2012 p. 19

30/09/2014

Normes sobre els bitllets i les monedes d’euros 

Reglament (UE) núm. 651/2012 del Parlament Europeu i del Consell del 4 de juliol del 2012 relatiu a l’emissió de 
monedes d’euro, JO L 201 del 27.7.2012, p.135

30/09/2014

Reglament (CE) núm. 975/98 del Consell del 3 de maig de 1998 sobre els valors unitaris i les especificacions tècniques 
de les monedes encunyades d’euro destinades a la circulació, JO L 139 de l’11.5.1998, p. 6-8.

31/03/2013

Modificat per:

Reglament (CE) núm. 423/99 del Consell del 22 de febrer de 1999 sobre els valors unitaris i les especificacions tècniques 
de les monedes encunyades d’euro destinades a la circulació, JO L 052 del 27.2.1999, p. 2-3.

30/09/2014

Reglament (CE) núm. 566/2012 del 18 de juny del 2012 que modifica el Reglament (CE) núm. 975/98 sobre els valors 
unitaris i les especificacions tècniques de les monedes encunyades d’euro destinades a la circulació, JO L 169 del 29 de 
juny del 2012, p;8

Conclusions del Consell del 10 de maig de 1999 sobre el sistema de gestió de qualitat per les monedes d’euro. 31/03/2013

Conclusions del Consell del 23 de novembre de 1998 i del 5 de novembre del 2002 sobre les peces de moneda de 
col·lecció.

31/03/2013

Recomanació de la Comissió 2009/23/EC del 19 de desembre del 2008 sobre les orientacions comunes per a les cares 
nacionals i l’emissió de monedes d’euro destinades a la circulació (C(2008) 8625), JO L 009 del 14.01.2009, p. 52.

31/03/2013

Comunicació de la Comissió 2001/C 318/03 del 22 d’octubre del 2001 sobre la protecció dels drets d’autor de la 
concepció de les cares comunes de les monedes d’euro (C(2001)600 final), JO C 318 del 13.11.2001, p. 3-4.

31/03/2013

Reglament (UE) núm. 1210/2010 del Parlament Europeu i del Consell del 15 de desembre del 2010 relatiu a 
l’autentificació de les monedes d’euro i el tractament de les monedes d’euro no vàlides per a la circulació, JO L 339 del 
22.12.2010, p. 1.

31/03/2013

Orientació del Banc Central Europeu BCE/2003/5 del 20 de març del 2003 relativa a les mesures aplicables a les 
reproduccions irregulars de bitllets d’euro i a l’intercanvi i la retirada de bitllets d’euro, JO L 78 del 25.3.2003, p. 20-22.

31/03/2013

Modificada per:

Orientació del Banc Central Europeu del 19 d’abril del 2013 que modifica l’orientació BCE/2003/5 relativa a les mesures 
aplicables a les reproduccions irregulars de bitllets d’euro i a l’intercanvi i la retirada de bitllets d’euro (BCE/2013/11), 
JO L 118 del 30 d’abril del 2013, p.43

30/09/2014
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Decisió del Banc Central Europeu BCE/2003/4, del 20 de març del 2003 relativa als valors unitaris, les especificacions, la 
reproducció, l’intercanvi i la retirada de bitllets d’euro, JO L 78 del 25.3.2003, p. 16-19.

31/03/2013

Modificada per:

Decisió del BCE del 19 d’abril del 2013 relativa als valors unitaris, les especificacions, la reproducció, l’intercanvi i la 
retirada de bitllets d’euro (BCE/2013/10), JO L 118 del 30 d’abril del 2013, p.37

30/09/2014

Reglament (UE) núm. 1214/2011 del Parlament Europeu i del Consell del 16 de novembre del 2011 sobre el transport 
professional per carretera d’euros entre Estats membres de la zona euro JO L 316 del 29 de novembre del 2011, p. 1

31/03/2015

Reglament (CE) núm. 2532/98 del Consell relatiu a la possibilitat del Banc Central Europeu d’imposar sancions, JO L 318 
del 27 de novembre del 1998, p4-7

30/09/2014

Legislació en matèria bancària i financera

Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny del 2013 sobre l’accés a l’activitat de les 
institucions de crèdit i a la supervisió prudencial de les institucions de crèdit i de les empreses d’inversió, que modifica 
la Directiva 2002/87/CE i deroga les Directives 2006/48/CE i 2006/49/CE, JO L 176 del 27 de juny del 2013, p.338.

30/09/2017

Rectificació de la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny del 2013 sobre l’accés a 
l’activitat de les institucions de crèdit i a la supervisió prudencial de les institucions de crèdit i de les empreses d’inversió, 
que modifica la Directiva 2002/87/CE i deroga les Directives 2006/48/CE i 2006/49/CE, JO L 208 del 2.8.2013, p.73-73.

Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny del 2013 relatiu als requisits 
prudencials per a les institucions de crèdit i les empreses d’inversió i que modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012, JO 
L 176 del 27 de juliol del 2013, p.1

30/09/2017

Rectificació del Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny del 2013 relatiu als 
requisits prudencials per a les institucions de crèdit i les empreses d’inversió i que modifica el Reglament (UE) núm. 
648/2012, JO L 208 del 2.8.2013, p.68-72.

Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell del 16 de setembre del 2009 relativa a l’accés a l’activitat de 
les entitats de diner electrònic i el seu exercici així com a la supervisió cautelar d’aquests establiments, que modifica les 
directives 2005/60/CE i 2006/48/CE i que deroga la directiva 2000/46/CE, JO L 26 del 17.11.2009, p. 97

31/03/2016

Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell del 13 de novembre del 2007 relativa als serveis de pagament 
en el mercat interior, que modifica les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE així com 2006/48/CE, i que deroga la 
directiva 97/5/CE, JO L 319 del 5.12.2007, p. 1-36.

31/03/2016

Rectificació de la directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell del 13 de novembre del 2007 relativa 
als serveis de pagament en el mercat interior, que modifica les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE així com 
2006/48/CE, i que deroga la directiva 97/5/CE, JO L 187 del 18.7.2009, p. 5–5.

Modificada per:

Directiva 2009/111/CE del Parlament Europeu i del Consell del 16 de setembre del 2009 que modifica les directives 
2006/48/CE, 2006/49/CE i 2007/64/CE pel que fa als bancs afiliats a institucions centrals, a determinats elements dels 
fons propis, als grans riscos, al règim de supervisió i a la gestió de crisis, JO L 302 del 17.11.2009, p. 97.

Directiva 86/635/CEE del Consell del 8 de desembre de 1986 relativa als comptes anyals i als comptes consolidats dels 
bancs i altres institucions financeres, JO L 372 del 31.12.1986, p. 1–17.

31/03/2016

Modificada per:

Directiva 2001/65/CE del Parlament Europeu i del Consell del 27 de setembre del 2001 que modifica les directives 78/660/
CEE, 83/349/CEE i 86/635/CEE pel que fa a les normes d’avaluació aplicables als comptes anyals i als comptes consolidats 
de certes categories de societats, així com dels bancs i altres establiments financers, JO L 28 del 27.10.2001, p. 28–32.

Directiva 2003/51/CE del Parlament Europeu i del Consell del 18 de juny del 2003 que modifica les directives 78/660/
CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE i 91/674/CEE del Consell relativa als comptes anyals i als comptes consolidats de certes 
categories de societats, dels bancs i altres establiments financers i entitats assegurades, JO L 178 del 17.7.2003, p. 16–22.

Directiva 2006/46/CE del Parlament Europeu i del Consell del 14 de juny del 2006 que modifica les directives del Consell 
78/660/CEE relativa als comptes anyals de certes categories de societats, 83/349/CEE relativa als comptes consolidats, 
86/635/CEE relativa als comptes anyals i els altres comptes consolidats dels bancs i altres establiments financers, i 91/674/
CEE relativa als comptes anyals i els comptes consolidats de les entitats assegurades, JO L 22 del 16.8.2006, p. 1–7.

Directiva 94/19/CE del Parlament Europeu i del Consell del 30 de maig de 1994 relativa als sistemes de garantia de 
dipòsits, JO L 135 del 31.5.1994, p. 5–14.

31/03/2016

Modificada per:

Directiva 2005/1/CE del Parlament Europeu i del Consell del 9 de març del 2005 que modifica les directives 73/239/CEE, 
85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE i 93/6/CEE del Consell així com les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 
2001/34/CE, 2002/83/CE i 2002/87/CE amb la finalitat d’organitzar els comitès competents en matèria de serveis d’acord 
amb una nova estructura, JO L 79 del 24.3.2005, p. 9–17.

Directiva 2009/14/CE del Parlament Europeu i del Consell de l’11 de març del 2009 que modifica la directiva 94/19/
CE relativa als sistemes de garantia de dipòsit pel que fa al nivell de garantia i al termini de reemborsament relativa als 
sistemes de garantia de dipòsits pel que fa al nivell de cobertura i de retard del pagament, JO L 68 del 13.3.2009, p. 3–7.
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Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell del 4 de juliol del 2012 relatiu als derivats 
extraborsaris (OTC), les entitats de contrapartida central i els registres d’operacions (text pertinent a efectes de l’EEE) JO 
L 201 del 27 de juliol del 2012, p.1

30/09/2019

Completat per:

Reglament delegat (UE) núm. 148/2013 de la Comissió del 19 de desembre del 2012 que completa el Reglament (UE) 
núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell relatiu als derivats extraborsaris (OTC), les entitats de contrapartida 
central i els registres d’operacions en relació a les normes tècniques de regulació sobre els elements mínims de les dades 
que cal notificar als registres d’operacions, JO L 52 del 23 de febrer del 2013, p. 1-10

Reglament delegat (UE) núm. 149/2013 de la Comissió del 19 de desembre del 2012 que completa el Reglament (UE) 
núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les normes tècniques de regulació relatives als acords 
de compensació indirecta, la obligació de compensació, el registre públic, l’accés a la plataforma de negociació, les 
contrapartides no financeres i les tècniques de la reducció del risc aplicables als contractes de derivats extraborsaris no 
compensats per una entitat de contrapartida central, JO L 52 del 23 de febrer del 2013, p.11-24

Reglament delegat (UE) núm. 150/2013 de la Comissió del 19 de desembre del 2012 que completa el Reglament (UE) 
núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell relatiu als derivats extraborsaris (OTC), les entitats de contrapartida 
central i els registres d’operacions en relació a les normes tècniques de regulació que especifiquen els detalls per 
sol·licitar la inscripció com a registre d’operacions, JO L 52 del 23 de febrer del 2013, p.25-32

Reglament delegat (UE) núm. 151/2013 de la Comissió del 19 de desembre del 2012 que completa el Reglament (UE) 
núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell relatiu als derivats extraborsris (OTC), les entitats de contrapartida 
central i els registres d’operacions en relació 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 l’agregació i comparació de 
les dades i l’accés a aquestes JO L 52 del 23 de febrer del 2013, p.32-36

Reglament delegat (UE) núm. 152/2013 de la Comissió del 19 de desembre del 2012 que completa el Reglament (UE) 
núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les normes tècniques de regulació relatives als requisits de 
capital de les entitats de contrapartida central JO L 52 del 23 de febrer del 2013, p.37-40

Reglament delegat (UE) núm. 153/2013 de la Comissió del 19 de desembre del 2012 que completa el Reglament (UE) 
núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les normes tècniques de regulació relatives als requisits que 
han de complir les entitats de contrapartida central JO L 52 del 23 de febrer del 2013, p.41-74

Reglament d’execució (UE) núm. 1249/2012 de la Comissió del 19 de desembre del 2012 que estableix les normes 
tècniques d’execució relatives al format de la informació que han de conservar les entitats de contrapartida central, de 
conformitat amb el Reglament 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell relatiu als derivats extraborsaris (OTC), les 
entitats de contrapartida central i els registres d’operacions JO L 352 del 21 de desembre del 2012, p. 32-39

Reglament d’execució (UE) núm. 1248/2012 de la Comissió del 19 de desembre del 2012 que estableix les normes 
tècniques d’execució relatives al format de les sol·licituds d’inscripció dels registres d’operacions de conformitat amb 
el Reglament 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell relatiu als derivats extraborsaris (OTC), les entitats de 
contrapartida central i els registres d’operacions JO L 352 del 21 de desembre del 2012, p. 30-31

Reglament d’execució (UE) núm. 1247/2012 de la Comissió del 19 de desembre del 2012 que estableix les normes 
tècniques d’execució relatives al format i a la freqüència de les notificacions d’operacions als registres d’operacions de 
conformitat amb el Reglament 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell relatiu als derivats extraborsaris (OTC), les 
entitats de contrapartida central i els registres d’operacions JO L 352 del 21 de desembre del 2012, p. 20-29

Directiva 2001/24/CE del Parlament Europeu i del Consell del 4 d’abril del 2001 relativa al sanejament i la liquidació de 
les entitats de crèdit, JO L 125 del 5.5.2001, p. 15–23.

31/03/2018

Directiva 89/117/CEE del Consell del 13 de febrer de 1989 relativa a les obligacions en matèria de publicitat dels 
documents comptables de les sucursals, establertes en un Estat membre, d’establiments de crèdit i d’establiments 
financers que tinguin la seva seu social fora d’aquest Estat membre, JO L 44 del 16.2.1989, p. 40–42.

31/03/2018
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Directiva 2002/87/CE del Parlament Europeu i del Consell del 16 de desembre del 2002 relativa a la supervisió 
addicional de les entitats de crèdit, les entitats asseguradores i les entitats d’inversió que formin part d’un conglomerat 
financer i que modifica les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE i 93/22/CEE, 98/78/CE i 
2000/12/CE, JO L 35 de l’11.2.2003, p. 1–27.

31/03/2018

Modificada per:

Directiva 2005/1/CE del Parlament Europeu i del Consell del 9 de març del 2005 que modifica les directives 73/239/
CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE i 93/6/CEE del Consell així com les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/
CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE i 2002/87/CE, amb la finalitat d’organitzar els comitès competents en matèria de serveis 
financers d’acord amb una nova estructura, JO L 79 del 24.3.2005, p. 9.

Directiva 2008/25/CE del Parlament Europeu i del Consell de l’11 de març del 2008 que modifica la directiva 2002/87/
CE relativa a la supervisió addicional de les entitats de crèdit, les entitats asseguradores i les entitats d’inversió que 
pertanyin a un conglomerat financer, pel que fa a les competències d’execució atorgades a la Comissió, JO L 81 del 
20.3.2008, p. 40.

Directiva 2010/78/UE del Parlament Europeu i del Consell del 24 de novembre del 2010 que modifica 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 pel que fa 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 dels Mercats Financers), JO L 331 del 15.12.2010, p. 120.

Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell del 21 d’abril del 2004 relativa als mercats dels instruments 
financers que modifica les directives del Consell 85/611/CEE i 93/6/CEE i la directiva 2000/12/CE del Parlament Europeu 
i del Consell i que deroga la directiva 93/22/CEE del Consell, JO L 145 del 30.4.2004, p. 1–44.

31/03/2018

Rectificació de la directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell del 21 d’abril del 2004 relativa als mercats 
d’instruments financers, que modifica les directives 85/611/CEE i 93/6/CEE del Consell i la directiva 2000/12/CE del 
Parlament Europeu i del Consell i que deroga la directiva 93/22/CEE del Consell, JO L 45 del 16.2.2005, p. 18–18.

Modificada per:

Directiva 2006/31/CE del Parlament Europeu i del Consell del 5 d’abril del 2006 que modifica la directiva 2004/39/CE 
relativa als mercats d’instruments financers, pel que fa a certs terminis, JO L 114 del 27.4.2006, p. 60–63.

Directiva 2007/44/CE del Parlament Europeu i del Consell del 5 de setembre del 2007 que modifica la directiva 
92/49/CEE del Consell i les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE i 2006/48/CE relatives a les normes de 
procediment i els criteris d’avaluació aplicables a l’avaluació cautelar de les adquisicions i dels augments de participació 
en les entitats del sector financer, JO L 247 del 21.9.2007, p.1.

Directiva 2008/10/CE del Parlament Europeu i del Consell de l’11 de març del 2008 que modifica la directiva 2004/39/CE 
relativa als mercats d’instruments financers pel que fa a les competències d’execució atorgades a la Comissió, JO L 76 del 
19.3.2008, p.33.

Directiva 2010/78/UE del Parlament Europeu i del Consell del 24 de novembre del 2010 que modifica 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 pel que fa 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 dels Mercats Financers), JO L 331 del 15.12.2010, p. 120.

Completada per:

Directiva 2006/73/CE de la Comissió del 10 d’agost del 2006 sobre les mesures d’execució de la directiva 2004/39/CE 
del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les exigències organitzatives i les condicions d’exercici aplicables a les 
entitats d’inversió i la definició de certs termes a efectes d’aquesta directiva JO L 241 del 2.9.2006, p. 26.

Reglament (CE) núm. 1287/2006 de la Comissió sobre les mesures d’execució de la directiva 2004/39/CE del Parlament 
Europeu i del Consell pel que fa a les obligacions de tenir registres per a les societats d’inversió, la declaració de 
transaccions, la transparència dels mercats, l’admissió dels instruments financers al comerç i els termes definits a aquest 
efecte en aquesta directiva, JO L 241 del 2.9.2006, p. 1–25.

Reglament (CE) núm. 924/2009 del Parlament Europeu i del Consell del 16 de setembre del 2009 relatiu als pagaments 
transfronterers a la Comunitat i que deroga el reglament 2001/2560/CE, JO L 266 del 9.10.2009, p. 1-11.

31/03/2018

Directiva 2002/47/CE del Parlament Europeu i del Consell del 6 juny del 2002 relativa als contractes de garantia 
financera, JO L 168 del 27.6.2002, p. 43–50.

31/03/2018

Modificada per:

Directiva 2009/44/CE del Parlament Europeu i del Consell del 6 de maig del 2009 que modifica la directiva 98/26/CE 
relativa al caràcter definitiu de la liquidació en els sistemes de pagament i de liquidació de les operacions en títols i la 
directiva 2002/47/CE relativa als contractes de garantia financera pel que fa als sistemes lligats i als drets de crèdit JO L 
146 del 10.6.2009, p.37.

Recomanació 97/489/CE de la Comissió del 30 de juliol del 1997 relativa a les operacions efectuades mitjançant 
instruments de pagament electrònic, en particular la relació entre emissor i titular, JO L 208 del 2/8/1997, p. 52-58.

31/03/2018

Directiva 97/9/CE del Parlament Europeu i del Consell del 3 març de 1997 relativa als sistemes d’indemnització dels 
inversors, JO L 84 del 26.3.1997, p. 22–31.

31/03/2018
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Directiva 98/26/CE del Parlament Europeu i del Consell del 19 de maig de 1998 relativa al caràcter definitiu de la 
liquidació en els sistemes de pagament i de liquidació de valors, JO L 166 de l’11.6.1998, p. 45–50. 

31/03/2018

Modificada per:

Directiva 2009/44/CE del Parlament Europeu i del Consell del 6 de maig del 2009 que modifica la directiva 98/26/CE 
relativa al caràcter definitiu de la liquidació en els sistemes de pagament i de pagament de les operacions en títols i la 
directiva 2002/47/CE relativa als contractes de garantia financera, pel que fa als sistemes lligats i als drets de crèdit, JO L 
146 del 10.6.2009, p.37.

Directiva 2010/78/UE del Parlament Europeu i del Consell del 24 de novembre del 2010 que modifica 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 pel que fa 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 dels Mercats Financers), JO L 331 del 15.12.2010, p. 120.

Directiva 2010/78/UE del Parlament Europeu i del Consell del 24 de novembre del 2010 que modifica 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 pel que fa 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 dels Mercats Financers), JO L 331 del 15.12.2010, p. 120.

31/03/2016

Reglament (UE) núm. 1093/2010 del Parlament Europeu i del Consell del 24 de novembre del 2010 que institueix una 
autoritat europea de supervisió (Autoritat Bancària Europea), que modifica la decisió núm. 716/2009/CE i que deroga la 
decisió 2009/78/CE de la Comissió, JO L 331 del 15.12.2010, p. 12.

31/03/2016

Reglament (UE) núm. 1095/2010 del Parlament Europeu i del Consell del 24 de novembre del 2010 que institueix una 
autoritat europea de supervisió (Autoritat Europea dels Mercats Financers), que modifica la decisió núm. 716/2009/CE i 
que deroga la decisió 2009/77/CE de la Comissió, JO L 331 del 15.12.2010, p. 84.

31/03/2016

Reglament (UE) núm. 1092/2010 del Parlament Europeu i del Consell del 24 de novembre del 2010 relatiu a la supervisió 
macrocautelar del sistema financer a la Unió Europea i que institueix un Comitè Europeu de Risc Sistèmic, JO L 331 del 
15.12.2010, p.1.

31/03/2016

Reglament (UE) núm. 1096/2010 del Consell del 17 de novembre del 2010 que confia al Banc Central Europeu missions 
específiques relatives al funcionament del Comitè Europeu de Risc Sistèmic, JO L 331 del 15.12.2010, p. 162.

31/03/2016

Legislació sobre la recopilació d’informació estadística

Reglament (CE) núm. 25/2009 del Banc Central Europeu del 19 de desembre del 2008 relatiu al balanç del sector de les 
institucions financeres monetàries (refosa) (BCE/2008/32), JO L 15 del 20.1.2009, p. 14–62.

31/03/2016

Reglament (CE) núm. 63/2002 del BCE del 20 de desembre del 2001 sobre les estadístiques dels tipus d’interès que 
apliquen les institucions financeres monetàries als dipòsits i préstecs respecte de les llars i de les societats no financeres, 
(BCE/2001/18), JO L 10 del 12.1.2002, p. 24-26. 

31/03/2016

Modificat per: 

Reglament (UE) núm. 674/2010 del Banc Central Europeu del 23 de juliol del 2010 que modifica el reglament (CE) núm. 
63/2002 (BCE/2001/18) sobre les estadístiques dels tipus d’interès que apliquen les institucions financeres monetàries 
als dipòsits i préstecs respecte de les llars i de les societats no financeres (BCE/2010/7), JO L 196 del 28.7.2010, p. 23–23.

Reglament (CE) núm. 290/2009 del Banc Central Europeu del 31 de març del 2009 que modifica el reglament (CE) núm. 
63/2002 (BCE/2001/18) sobre les estadístiques dels tipus d’interès que apliquen les institucions financeres monetàries 
als dipòsits i préstecs respecte de les llars i de les societats no financeres (BCE/2009/7), JO L 94 del 8.4.2009, p. 75–96.

Reglament (CE) núm. 2181/2004 del Banc Central Europeu del 16 de desembre del 2004 que modifica el reglament 
(CE) núm. 2423/2001 (BCE/2001/13) relatiu al balanç consolidat del sector de les institucions financeres monetàries i 
el reglament (CE) núm. 63/2002 (BCE/2001/18) sobre les estadístiques dels tipus d’interès que apliquen les institucions 
financeres monetàries als dipòsits i préstecs respecte de les llars i de les societats no financeres (BCE/2004/21), JO L 371 
del 18.12.2004, p. 42–45.

Orientació del Banc Central Europeu BCE/2007/9 de l’1 d’agost del 2007 relativa a les estadístiques monetàries, de les 
institucions financeres i dels mercats de capital (refosa) JO L 341 del 27.12.2007, p. 1–232.

31/03/2016

Rectificació de l’orientació del Banc Central Europeu BCE/2007/9 de l’1 d’agost del 2007 relativa a les estadístiques 
monetàries, de les institucions financeres i dels mercats de capital (refosa) (), JO L 84 del 26.3.2008, p. 393. 

Modificada per:

Orientació del Banc Central Europeu BCE/2008/31 del 19 de desembre del 2008 que modifica l’orientació BCE/2007/9 
relativa a les estadístiques monetàries, de les institucions financeres i dels mercats de capital (refosa), JO L 53 del 
26.2.2009, p. 76–91.

Orientació del Banc Central Europeu BCE/2009/23 del 4 de desembre del 2009 que modifica l’orientació BCE/2007/9 
relativa a les estadístiques monetàries, de les institucions financeres i dels mercats de capital, JO L 16 del 21.1.2010, p. 6–47.
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Orientació del Banc Central Europeu BCE/2002/7 del 21 de novembre del 2002 relativa a l’obligació de declaració estadística 
establerta pel Banc Central Europeu en matèria de comptes financers trimestrals,, JO L 334 de l’11.12.2002, p. 24-44. 

31/03/2016

Modificada per: 

Orientació del Banc Central Europeu BCE/2005/13 del 17 novembre del 2005 que modifica l’orientació BCE/2002/7 
relativa a l’obligació de declaració estadística establerta pel Banc Central Europeu en matèria de comptes financers 
trimestrals, JO L 30 del 2.2.2006, p. 1–25.

Orientació del Banc Central Europeu BCE/2006/6 del 20 d’abril del 2006 que modifica l’orientació BCE/2002/7 relativa a 
l’obligació de declaració estadística establerta pel Banc Central Europeu en matèria de comptes financers trimestrals, JO 
L 115 del 28.4.2006, p. 46-48.

Orientació del Banc Central Europeu BCE/2007/13 del 15 de novembre del 2007 que modifica l’orientació BCE/2002/7 
relativa a l’obligació de declaració estadística establerta pel Banc Central Europeu en matèria de comptes financers 
trimestrals, JO L 311 del 29.11.2007, p. 47–48.

Orientació del Banc Central Europeu BCE/2008/6 del 26 d’agost del 2008 que modifica l’orientació BCE/2002/7 relativa 
a l’obligació de declaració estadística establerta pel Banc Central Europeu en matèria de comptes financers trimestrals, 
JO L 259 del 27.9.2008, p. 12–14.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 19 de març del 2014
Gilbert Saboya Sunyé 
Ministre d’Afers Exteriors




