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I. DISPOSICIONS GENERALS

BANC D’ESPANYA
8104 Circular 3/2021, de 13 de maig, del Banc d’Espanya, per la qual es modifica 

pel que fa a la definició del tipus d’interès de referència basat en l’Euro short-
term rate (€STR) la Circular 5/2012, de 27 de juny, a entitats de crèdit i 
proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris 
i responsabilitat en la concessió de préstecs.

I

L’objectiu principal d’aquesta Circular és adaptar la definició de l’índex basat en l’Euro 
short-term rate (€STR), als efectes de la seva consideració com a tipus oficial, que recull 
l’annex 8, apartat sisè, de la Circular 5/2012, de 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors 
de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la 
concessió de préstecs, després de la publicació de l’Orientació (UE) 2021/565 del Banc 
Central Europeu, de 17 de març de 2021, per la qual es modifica l’Orientació 
(UE) 2019/1265, sobre el tipus d’interès a curt termini de l’euro (€STR) (BCE/2021/10), per 
la qual s’estableixen l’elaboració i la publicació diària, a partir del 15 d’abril de 2021, dels 
tipus mitjans compostos basats en el €STR.

II

Després de la modificació introduïda per l’Ordre ETD/699/2020, de 24 de juliol, de 
regulació del crèdit renovable, a l’article 27 de l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de 
transparència i protecció del client de serveis bancaris, aquest precepte inclou a 
l’apartat 1.f), entre els índexs de referència considerats tipus d’interès oficials, el «Tipus 
d’interès de referència basat en l’Euro short-term rate (€STR)», i aquesta Ordre habilita el 
Banc d’Espanya per establir la definició i el procés de determinació dels tipus d’interès 
oficials [disposició final tercera, apartat 2.a)].

La Circular del Banc d’Espanya 1/2021, de 28 de gener, va modificar la Circular 5/2012 
per establir, entre altres qüestions, la definició, als efectes de la seva consideració com a 
tipus oficial, del tipus d’interès de referència basat en el €STR, que recull l’apartat sisè de 
l’annex 8 de la Circular esmentada com «el tipus d’interès a diferents terminis que el Banc 
Central Europeu elabora basat en el tipus d’interès Euro short-term rate (€STR) i publica a 
través del seu Statistical Data Warehouse (SDW), o en qualsevol altre mitjà pel qual 
difongui la informació esmentada».

Com s’explicava en l’exposició de motius de la Circular 1/2021, de 28 de gener, en el 
moment de publicar-se, el BCE, en la seva condició d’administrador d’aquest índex, estava 
finalitzant l’elaboració d’un índex a diferents terminis basat en el €STR, que preveia 
publicar; aquest índex a diferents terminis seria el que adquiriria, una vegada que el BCE 
comencés la seva publicació, la consideració de tipus oficial de referència basat en el 
€STR, al qual es refereix l’article 27.1.f) de l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre.

A aquests efectes, segons ha fet públic el BCE en l’Orientació BCE/2021/10, aquest 
índex a diferents terminis basat en el €STR s’ha de començar a publicar a partir del 15 
d’abril.

L’Orientació BCE/2021/10 descriu la metodologia utilitzada pel BCE en el càlcul dels 
tipus compostos basats en el €STR, i determina per al càlcul d’aquests tipus compostos la 
utilització de la informació històrica dels valors diaris del €STR i la seva obtenció com la 
mitjana de les dades observades del €STR al llarg d’un interval de temps, l’amplitud del 
qual és coincident amb els terminis respectius (una setmana, un mes, tres mesos, sis 
mesos i dotze mesos) per als quals són calculats.
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Atès que el BCE ha establert en l’Orientació BCE/2021/10 una difusió diària de l’índex 
€STR en els seus diferents terminis, es considera procedent que el tipus oficial basat en 
l’índex €STR es defineixi per referència a la dada diària corresponent a l’últim dia hàbil del 
mes, segons el calendari de TARGET2, per a cadascun dels diferents terminis difosos pel 
BCE, en considerar-se l’opció més adequada per raons de senzillesa i utilitat per al mercat.

III

Aquesta Circular consta d’una norma única i d’una disposició final.
La norma única recull la modificació que es proposa introduir en la definició de l’índex 

€STR que preveu l’apartat sisè de l’annex 8 de l’esmentada Circular 5/2012, de 27 de juny, 
després de la publicació de l’Orientació BCE/2021/10, on es recullen els procediments de 
determinació i les normes de difusió dels tipus mitjans compostos basats en el €STR.

La disposició final única preveu que aquesta Circular entri en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, a fi que la norma estigui en vigor com més aviat 
millor perquè el Banc d’Espanya faci la publicació mensual dels tipus oficials, després de 
l’inici de la publicació de tipus mitjans compostos basats en el €STR per part del BCE.

En aquesta Circular es dona compliment als principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència regulats a l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en la mesura que amb aquesta s’aconsegueixen els fins perseguits sense 
imposar càrregues innecessàries o accessòries, i es regulen exclusivament els aspectes 
imprescindibles, de manera coherent amb la resta de l’ordenament.

De conformitat amb el que preveu l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, no 
s’ha considerat necessari portar a terme un tràmit de consulta pública prèvia, atès que la 
proposta normativa no té un impacte significatiu en l’activitat econòmica, no imposa 
obligacions rellevants als destinataris i es limita a regular aspectes parcials del contingut 
de la Circular 5/2012, de 27 de juny (en concret, la definició del tipus de referència basat 
en el €STR, que és només un dels diversos que preveu l’annex 8 d’aquesta Circular); i per 
tal com concorren raons d’interès públic que la justifiquen, atesa la conveniència de la seva 
entrada en vigor com més aviat millor perquè el Banc d’Espanya faci la publicació mensual 
dels tipus oficials.

Aquesta Circular s’ha sotmès als tràmits d’audiència i informació pública, per tal de 
permetre la participació dels sectors afectats i dels ciutadans en general.

En conseqüència, en ús de les facultats que té concedides, el Consell de Govern del 
Banc d’Espanya, a proposta de la Comissió Executiva, i d’acord amb el Consell d’Estat, ha 
aprovat aquesta Circular, que conté la norma següent:

Norma única. Modificació de la Circular 5/2012, de 27 de juny, a entitats de crèdit i 
proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i 
responsabilitat en la concessió de préstecs.

S’introdueix la modificació següent en l’apartat 6 de l’annex 8, sobre «Tipus d’interès 
oficials de referència del mercat hipotecari: definició i procés de determinació», de la 
Circular 5/2012, de 27 de juny, que queda redactat en els termes següents:

«6. Tipus d’interès de referència basat en l’Euro short-term rate (€STR)

Es defineix com el valor que l’últim dia hàbil del mes als efectes de TARGET2 
tingui el tipus d’interès mitjà compost a diferents terminis (una setmana, un mes, tres 
mesos, sis mesos i dotze mesos) que el Banc Central Europeu elabora basat en el 
tipus d’interès Euro short-term rate (€STR) i publica a través del seu Statistical Data 
Warehouse (SDW), o en qualsevol altre mitjà pel qual difongui la informació 
esmentada.»
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Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Circular entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 13 de maig de 2021.–El governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de 
Cos.
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