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EL BANC CENTRAL EUROPEU



EL BANC CENTRAL EUROPEU

Creació: 1998 (seu: Frankfurt)

Finalitat: elaboració d’una política monetària única per als EM amb euro.

Fases:
1. Liberalització dels moviments de capital entre els EM (1990).

2. Estabilitat econòmica dels països que anaven a compartir moneda (1994) – Institut 
Monetari Europeu.

3. Fixació tipus canvi i creació de l’euro i el BCE (1999).

Regulació: art. 127 a 133 i 282 a 284 TFUE + Protocol núm. 4 annex sobre els 
estatuts del Sistema Europeu de Bancs Centrals.



BCE

Característiques
 Independent de les altres institucions.

 Personalitat jurídica pròpia.

 S’integra en el Sistema Europeu de Bancs Centrals:
 Tots els bancs centrals de tots els EM.

 BCE: orientacions i instruccions.



BCE

Característiques
 Independent de les altres institucions. 

 Personalitat jurídica pròpia.

 S’integra en el Sistema Europeu de Bancs Centrals:
 Tots els bancs centrals de tots els EM.

 BCE: orientacions i instruccions.

EUROSISTEMA: 
- Bancs centrals EM zona EURO

- BCE





EUROSISTEMA

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.es.html



COMPOSICIÓ DEL BCE

CONSELL DE GOVERN 

• 6 membres Comitè Executiu + 
governadors bancs nacionals 
EM amb euro.

• Fixa orientacions i pren 
decisions més importants 
BCE i euro (formula la 
política monetària).

COMITÈ EXECUTIU

• President, vicepresident + 4 
membres.

• Designats pel Consel. 
Europeu – mandat 8 anys

• Prepara reunions Consell de 
Govern.

• Posa en pràctica la política 
monetària i exerceix poders 
delegats.

• Instruccions a Bancs 
nacionals.

• Gestió ordinària del BCE.

CONSELL GENERAL

• President i vicepresident BCE 
+ governadors 27 EMUE.

• Poden acudir: resta membres 
Comitè Executiu, president 
del Consell de la UE i 
membre Comissió.

• Òrgan transitori

• Fòrum de cooperació.

• Altres funcions 
(consultives, estadístiques, 
normalització).

CONSELL DE 
SUPERVISIÓ

• President, vicepresident 
(entre membres Comitè 
executiu BCE), 4 
representants BCE + 
representants supervisors 
nacionals).

• Debatre planificar i executar 
tasques de supervisió de 
entitats de crèdit.

• Proposar al Consell de 
Govern projectes de decisió.



BANC CENTRAL EUROPEU
Membres del Consell de Govern:



BANC CENTRAL EUROPEU
Membres del Comitè Executiu:



FUNCIONS BCE

Fixar tipus d'interès 
a què presta diners

Controlar oferta 
monetària i inflació

Gestionar les 
reserves de divises

Mantenir l’equilibri 
del tipus de canvi

Supervisar les 
autoritats nacionals 

de mercats i 
financeres

Garantir seguretat i 
solidesa del sistema 

bancari europeu

Autoritzar fabricació 
d’euros

Controlar evolució 
preus i riscos 

estabilitat 

Gestionar l’euro, mantenir l’estabilitat dels preus i contribuir a 
l’aplicació de la política econòmica i monetària de la UE.



BCE

Capacitat per a:
 Dictar reglaments, decisions, recomanacions i dictàmens.

 Sancionar empreses.

Règim especial dels països que no formen part de l’euro.

Baixa legitimitat democràtica decisions BCE:
 Es va anteposar la solidesa de la nova moneda al control democràtic de decisions 

monetàries.

 Gran independència i llibertat: falta de control extern.

 Transparència de les decisions criticada:
 Especialment durant crisi econòmica: Troika (FMI + Comissió + BCE).

 Es proposa més control per part del Parlament:
 Actualment: elabora informes periòdics + informe anual + compareixença obligatòria comissions parlamentàries.





https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-11-
02/bce-lagarde-draghi-estimulos-armas-
crisis_2297284/



https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/econo
mia/banco-central-europeo-desafia-amenaza-
planteada-alemania_1232128.html



https://es.beincrypto.com/fmi-pide-bancos-centrales-buena-relacion-
con-criptomonedas/

https://www.elconfidencial.com/mercados/2020-01-11/eurocoin-bce-
revolucion-libra-facebook-cripto_2407052/



EL TRIBUNAL DE COMPTES



EL TRIBUNAL DE COMPTES

Regulació: art. 285-287 TFUE

Finalitat: comprovar que els fons de la UE es perceben i s’utilitzen 
correctament i millorar gestió financera UE.
 No té naturalesa judicial sinó administrativa.

 Independent.

 Fiscalitza: Comissió + EM (executors pressupost UE).



FUNCIONS TRIBUNAL DE COMPTES

Audita ingressos i 
despeses 

Supervisa correcció 
fons europeus (EM i 

Comissió)

Elabora conclusions 
i recomanacions per 

a Comissió i EM: 
informes auditoria

Informa sospites de 
frau, corrupció a 

OLAF

Informe anual per al 
Parlament i el 

Consell

Dictàmens pericials 
sobre gestió 

financera

Dictàmens sobre 
legislació, estudis i 

publicacions de 
finances



TRIBUNAL DE COMPTES

 Composició:
 1 membre per EM.

 Nomenats pel Consell i elegits entre personalitats 
vinculades a institucions de control extern.

 Mandat: 6 anys renovable.

 President: 3 anys renovable.

 Estructura funcionarial.

 Funcions es reparteixen entre membres segons 
els sectors de la UE:
 Control despeses i ingressos en el sector.

 Informe sobre el sector.

Klaus-Heiner Lehne, 
president TC





ELS ÒRGANS CONSULTIUS



COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL

 Creació: 1957.

 Òrgan consultiu de la Comissió, el Consell 
i el PE que representa les organitzacions 
de treballadors i empresaris i altres grups 
socials d’interès.

 Regulació art. 13.4 TUE i 301-304 TFUE.

 329 membres: designats pels governs 
nacionals i nomenats pel Consell, amb 
mandat renovable de 5 anys.
 Trien el president i dos vicepresidents (2,5 anys).



COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL

Funcions/objectius

Vetlar perquè normes UE s’adapten a condicions econòmiques 
i socials.

Promoure UE participativa: veu a treballadors, empresaris i 
altres grups d’interès.

Promoure integració UE.

Exercides amb independència dels governs nacionals.







Membres espanyols: 
https://memberspage.eesc.europa.eu/?showall=false&status=active&manda
te=Mem&country=es



ELS DICTÀMENS SÓN 
LA FERRAMENTA 
ESSENCIAL DEL 
COMITÈ SOCIAL I 
ECONÒMIC

+ AUDIÈNCIES, 
CONFERÈNCIES I 
REUNIONS





EL COMITÈ DE LES REGIONS

 Creació: 1994 (seu: Brussel·les).

 Regulació: art. 13.4 TUE i 300, 305-307 TFUE.

 Organisme que representa els ens regionals i locals a la UE, i que 
participa en el procés d’adopció de decisions mitjançant l’elaboració 
de dictàmens no vinculants.
 Gran impacte en regions i ens locals + competències d’elles.

 Garantia del principi subsidiarietat.



EL COMITÈ DE LES REGIONS

 Membres: 329 procedents de tots els EM, designats per EM i 
nomenats pel Consell – mandat 5 anys.
 Designen president (2,5 anys).

 Els membres designats han de ser titulars d'un mandat electoral en una entitat regional 
o local, o tenir responsabilitat política davant d’una assemblea triada (art. 300 TFUE). 

 Cada vegada que queda vacant el lloc d'un membre o d'un suplent per finalitzar el seu 
mandat  decisió específica de Consell.



Membres Espanya: 21 (17 CA i 4 locals)

https://cor.europa.eu/es/Members



Proposta legislativa: CDR elabora dictamen (ponent- comissions  sessió 
plenària on s’aprova).



ALTRES INSTITUCIONS



ALTRES INSTITUCIONS 

Defensor del Poble Europeu
 Investiga denúncies sobre mala gestió de les institucions i organismes de la UE.

 Fora de la seua jurisdicció: el TJUE en l’exercici de les seues funcions judicials.

Servei europeu d’acció exterior
 Gestió de les relacions diplomàtiques de la UE.

 Direcció de la política exterior i de seguretat.

 Dirigit per l’Alt Representat de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat 
i integrat per personal del Consell, la Comissió, els serveis diplomàtics dels EM i 
les ambaixades de la UE.

Banc europeu d’inversions
 Finançament de projectes d’inversió a la UE i ajuda a les PIME.



ALTRES INSTITUCIONS 

En relació amb la supervisió de dades:
 Supervisor Europeu de Protecció de Dades (SEPD)

 Vetla pel compliment de les normes sobre protecció de dades per part de les 
institucions UE.

 Assessora institucions i organismes en aquesta matèria i s’ocupa de reclamacions i 
investigacions al respecte.

 Col·laboració amb autoritats nacionals de protecció de dades  coherència protecció.

 Mandat de 5 anys.

 Comitè Europeu de Protecció de Dades
 Garanteix que la legislació de la UE en protecció de dades s’aplique coherentment a tots els 

països de la UE (directrius, recomanacions…) i promou cooperació entre autoritats nacionals.

 Assessora Comissió en noves propostes normatives.

 Composició: president + vicepresidents + SEPD + autoritats nacionals.



ALTRES INSTITUCIONS 

 OFICINA EUROPEA DE LLIUTA CONTRA EL FRAU (OLAF)
 Investiga el frau al pressupost de la UE i la corrupció (fons europeus, aranzels, personal UE, etc.).
 Les seues recomanacions poden acabar en investigacions penals, recuperacions financeres o 

mesures disciplinàries.
 Elabora la política de lluita contra el frau de la Comissió.

 AGÈNCIES descentralitzades (entitats jurídiques independents amb 
assignacions específiques): 
 dels DF, 
 del Medicament, 
 de Cooperació dels Reguladors de l’Energia, 
 del Medi Ambient,
 de la Seguretat i la Salut al Treball,
 de la Guàrdia de Fronteres i Costes (Frontex), EUROPOL, 
 de la Propietat Intel·lectual, etc.



ORGANISMES INTERINSTITUCIONALS

Oficina Europea de Selecció de Personal 
 Prepara concursos i oposicions per a seleccionar personal institucions UE.

Escola Europea d'Administració
 Formació personal institucions i agències UE.

Oficina de Publicacions de la UE
 Editorial de les institucions de la UE i gestió de llocs web (EUR-Lex, entre d’altres).

Equip de Resposta per a Emergències Informàtiques
 Gestió d’amenaces a sistemes informàtics.



QÜESTIONS QUE CAL CONSIDERAR

1. EN QUÈ ES DIFERENCIA L’ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA UE 
DE L’ESPANYOLA? Assenyalar 3 diferències.

2. REPRESENTA EL PARLAMENT EUROPEU LA CIUTADANIA 
EUROPEA MILLOR QUE EL CONSELL DE LA UE?

3. S’ACONSEGUEIX D’UNA MANERA ÒPTIMA LA REPRESENTACIÓ I 
L’EQUILIBRI ENTRE ELS DIFERENTS INTERESSOS?
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