
Què són els IBOR?  

Els tipus oferts pel mercat interbancari (IBOR), com ara el tipus interbancari d'oferta de 
Londres (LIBOR), el tipus europeu d'oferta interbancària (EURÍBOR) o l'índex mitjà del 
tipus de l'euro a un dia (EONIA), són una mesura del tipus d'interès que els bancs estaven 
disposats a pagar per prestar o prendre prestats diners entre ells. 

Els participants del mercat fan servir força els IBOR en un ampli ventall de tipus de 
productes: 

− Prestadors i prestataris utilitzen els IBOR com a referència per determinar els tipus 
d'interès aplicats a diferents tipus de productes, com ara crèdits a empreses i 
hipoteques. 

− Les empreses utilitzen els IBOR com a tipus de referència per a operacions al mercat 
de deute, com ara l'emissió d'obligacions amb interès variable. 

− Els IBOR també són referències estàndard als mercats de derivats. 

Des del desembre del 2021, els índexs IBOR han estat discontinuats per al GBP LIBOR, 
CHF LIBOR, JPY LIBOR, EUR LIBOR i EONIA. L'USD LIBOR se seguirà publicant fins al 
juny del 2023 per a tots els seus terminis excepte per al d'1 setmana i 2 mesos (cessats al 
desembre del 2021).  

Per què els IBOR s'han reformat? 

Els IBOR es publiquen diàriament i es calculen a partir dels tipus mitjans en què un conjunt 
de bancs, anomenats "bancs del panel de referència", concedeixen/accepten crèdits sense 
garantia majoristes, en determinades divises. Les dades enviades pels "bancs del panel de 
referència" es determinen sobre la base de les dades extretes d'una selecció de tipus 
d'operacions rellevants, tot i que també poden utilitzar criteris qualitatius, com ara l'opinió 
experta de les entitats del panel.  

Com a conseqüència de la crisi financera, s'ha reduït el nombre d'operacions de préstecs 
interbancaris sense garantia. Això ha portat a una dependència més gran en l'opinió 
experta dels bancs del panel de referència a l'hora d'enviar les dades per a la confecció 
dels IBOR. 

El 2013, l'Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO) va publicar els 
"Principis sobre índexs financers" (Principis IOSCO), que el 2014 van portar a la publicació 
de l'informe "Reforma dels principals índexs de referència dels tipus d'interès" per part del 
Consell d'Estabilitat Financera (FSB). Aquests informes estableixen un seguit de 
recomanacions per enfortir els índexs de referència existents a través del seu fiançament, 
sempre que sigui possible, mitjançant dades d'operacions reals, a més de desenvolupar 
tipus alternatius gairebé lliures de risc. A més, després de la publicació dels Principis 
IOSCO s'han adoptat noves normatives, com ara el reglament europeu sobre índexs de 
referència (BMR)0F

1, per tal de millorar de forma obligatòria la robustesa i la integritat dels 
tipus d'interès.  

                                                            
1 Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny del 2016, sobre els índexs 
utilitzats com a referència als instruments financers i als contractes o per mesurar la rendibilitat dels fons 
d'inversió, i pel qual es modifiquen les Directives 2008/48/EC i 2014/17/UE i el Reglament (UE) núm. 596/2014. 
 



Com a resultat, alguns dels IBOR estan canviant a índexs de referència nous o modificats 
(per exemple, EONIA i LIBOR) o s'han reformat per complir amb el BMR (per exemple, 
l'EURIBOR1F

2). 

Transició d'EONIA i LIBOR 

Organismes de supervisió internacionals, autoritats financeres i participants del mercat 
estan duent a terme un procés per substituir els índexs EONIA i LIBOR per tipus d'interès 
gairebé lliures de risc. 

S'han creat grups de treball nacionals, amb participants del mercat tant del sector públic 
com del privat, per tal d'identificar tipus alternatius gairebé lliures de risc que compleixin els 
principis aplicables als índexs financers descrits per IOSCO. 

Els tipus alternatius gairebé lliures de risc proposats per a EONIA i LIBOR són els 
següents: 
 

 
2F3cc 

 

Quan es produirà la transició d'EONIA i LIBOR?  

El calendari per a la transició dels índexs EONIA i LIBOR és el següent: 

EONIA  

El 13 de setembre del 2018, el grup de treball va recomanar adoptar el tipus a curt termini 
de l'euro (€STR) com a índex lliure de risc per a la zona euro en lloc de l'EONIA. Des del 2 

                                                            
 
2 L'EURÍBOR no serà objecte de transició a un nou tipus, però ha estat reformat perquè sigui un índex 
compatible amb el BMR. L'EURÍBOR es podrà continuar utilitzant en contractes nous i existents en el futur. 
3 A petició del Grup Directiu del Sector Oficial de la Junta d'Estabilitat Financera, l'Associació Internacional de 
Swaps i Derivats (ISDA) està considerant alternatives per als derivats que fan referència a l'EUR LIBOR basat 
en el tipus d'interès a curt termini de l'euro (€STR) com el tipus lliure de risc identificat per a la zona euro. 
 



d'octubre del 2019, data des de la qual l'€STR està disponible, l'EONIA es calcula com 
l'€STR més un diferencial de 8,5 punts bàsics.  

Aquest canvi en la metodologia de l'EONIA ha tingut com a intenció facilitar la transició del 
mercat de l'EONIA a l'€STR. L'índex EONIA ha deixat d'utilitzar-se el 3 de gener del 2022. 

LIBOR 

El 5 de març del 2021, l'FCA va confirmar que els administradors deixarien de publicar tots 
els LIBOR o bé que deixarien de ser representatius: 

• Immediatament després del 31 de desembre del 2021, en els casos de GBP, EUR, 
CHF i JPY LIBOR en tots els seus terminis, i els tipus d'USD a 1 setmana i 2 
mesos.  

• Immediatament després del 30 de juny del 2023, en el cas de la resta de terminis 
de l'USD LIBOR (Overnight, 1, 3, 6 i 12 mesos) 

I ara què? 

Les autoritats i els grups de treball del sector estan estudiant les implicacions d'aquests 
canvis, inclosa la cerca de la millor manera de dur a terme la transició als índexs de 
referència gairebé lliures de risc pel que fa a l'EONIA i al LIBOR. 

Santander està treballant braç a braç amb el sector i està decidit a garantir que la transició 
sigui tan fluïda com sigui possible, alhora que mantindrà els seus clients informats durant 
tot el procés. 

Actualment, a Banco Santander, la nova contractació ja està referenciada als nous tipus 
d'interès RFR. Tot seguit s'indiquen els enllaços d'accés a les publicacions dels tipus de 
referència principals que Banco Santander empra per a la banca comercial. Aquestes 
referències han estat identificades pels organismes reguladors de cadascuna de les 
jurisdiccions d'aquestes divises i, per tant, s'apliquen de manera general a consumidors i 
també a determinats tipus de productes, com els que són al descompte, per emprar la 
metodologia Forward-looking, en què es coneix el tipus d'interès aplicable a l'inici de 
període. 

 

Divisa Índex RFR Metodologies Enllaços de referència 

USD SOFR 
RFR a termini 
(metodologia 
Forward-looking)  Term SOFR - CME Group 

GBP SONIA 
RFR a termini 
(metodologia 
Forward-looking)  ICE Term Risk Free Rates (RFR) Portal 

CHF SARON 
Mitjanes 
compostes de 
l'RFR Overnight 

El grup de treball (NSWG) ha determinat que no 
publicarà tipus en metodologia Forward-looking per a 
SARON. En lloc d'això, s'utilitzen les mitjanes 
compostes de SARON en metodologia In advance, de 
manera que, de la mateixa forma, es coneix el tipus 
d'interès a l'inici del període. Índexs SIX - Swiss 
Reference Rates (SARON) (six-group.com) 

https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html
https://www.theice.com/iba/rfr-portal
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html


JPY  

TORF  
(TORF és el 

tipus 
Forward-

looking del 
ien 

japonès) 

RFR a termini 
(metodologia 
Forward-looking)  

TORF – Tokyo Term Risk Free Rate | QUICK Corp. 

 

Addicionalment, i per oferir més detalls dels nous tipus de referència, s'indiquen també els 
enllaços de les publicacions per part dels administradors dels RFR Overnight i les seves 
mitjanes compostes (utilitzades per a les metodologies Backward-looking), amb els detalls 
sobre les seves cotitzacions, construcció, metodologia, etc. 

Tipus Overnight 

Divisa Índex 
RFR Metodologies Enllaços de referència 

USD SOFR Tipus RFR 
Overnight 

Secured Overnight Financing Rate Data - FEDERAL 
RESERVE BANK of NEW YORK (newyorkfed.org)  

GBP SONIA Tipus RFR 
Overnight SONIA interest rate benchmark | Bank of England 

CHF SARON Tipus RFR 
Overnight 

Índexs SIX - Swiss Reference Rates (SARON) (six-
group.com) 

JPY  

TORF  
(TORF és 
el tipus 

Forward-
looking 
del ien 

japonès) 

Tipus RFR 
Overnight 

Call Money Market Data (Updated every business day): 
日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp) 

 

Mitjanes compostes dels índexs RFR Overnight 

Divisa Índex 
RFR Metodologies Enllaços de referència 

USD SOFR 
Mitjanes 
compostes de 
l'RFR Overnight 

Secured Overnight Financing Rate Data - FEDERAL 
RESERVE BANK of NEW YORK (newyorkfed.org)  

GBP SONIA 
Mitjanes 
compostes de 
l'RFR Overnight 

Banc d'Anglaterra no publica els tipus compostos de 
SONIA 

CHF SARON 
Mitjanes 
compostes de 
l'RFR Overnight 

Índexs SIX - Swiss Reference Rates (SARON) (six-
group.com) 

JPY  

TORF  
(TORF és 
el tipus 

Forward-
looking 
del ien 

japonès) 

Mitjanes 
compostes de 
l'RFR Overnight 

TONA Averages & TONA Index | QUICK 日本円の無担保

コール翌日物金利（TONA）から複利関連指数を算

出 (moneyworld.jp) 

https://corporate.quick.co.jp/en/torf#:%7E:text=TORF%20is%20a%20benchmark%20based%20on%20the%20uncollateralized,a%20period%20of%20one%20month%20or%20three%20months.
https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr
https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.boj.or.jp/en/statistics/market/short/mutan/index.htm/
https://www.boj.or.jp/en/statistics/market/short/mutan/index.htm/
https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr
https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html


 


