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I. DISPOSICIONS GENERALS

BANC D’ESPANYA
3368 Resolució de 28 de març de 2017, del Banc d’Espanya, per la qual es 

corregeixen errors a la Circular 7/2016, de 29 de novembre, per la qual es 
desenvolupen les especificitats comptables que han d’aplicar les fundacions 
bancàries, i per la qual es modifiquen la Circular 4/2004, de 22 de desembre, 
a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i 
models d’estats financers, i la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central 
d’Informació de Riscos.

Havent observat un error a la Circular 7/2016, de 29 de novembre, del Banc d’Espanya, 
per la qual es desenvolupen les especificitats comptables que han d’aplicar les fundacions 
bancàries, i per la qual es modifiquen la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de 
crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers, 
i la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d’Informació de Riscos, publicada en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 292, de 3 de desembre de 2016, i en el seu suplement 
en català, se’n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 16, a la nota (a) de l’estat FB.3 «Desglossament de la inversió en actius 
financers per contrapart», on diu «(a) S’ha d’informar de la inversió en actius financers, 
diferents dels que presentin una elevada liquiditat i qualitat creditícia, mantinguts 
directament en el balanç per la fundació bancària amb cadascuna de les contraparts 
diferents de l’entitat de crèdit participada per la fundació, quan l’import en llibres agregat 
de les inversions amb cadascuna d’aquestes contraparts sigui superior o igual al 5% del 
patrimoni net de la fundació», ha de dir «(a) S’ha d’informar de la inversió en actius 
financers, diferents dels que presentin una elevada liquiditat i qualitat creditícia, mantinguts 
directament en el balanç per la fundació bancària o indirectament a través d’una societat 
intermèdia amb cadascuna de les contraparts diferents de l’entitat de crèdit participada per 
la fundació, quan l’import en llibres agregat de les inversions amb cadascuna d’aquestes 
contraparts sigui superior o igual al 5% del patrimoni net de la fundació».

Madrid, 28 de març de 2017.–El secretari general del Banc d’Espanya, Francisco 
Javier Priego Pérez.
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