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1. Introducció 

Banco Santander, SA (en endavant, "Santander" o "el Banc") està subjecte a la normativa i a les 
regulacions del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, i inscrit al registre 
del Banc d'Espanya amb el número 0049. 

Santander està autoritzat a prestar, entre d'altres, els serveis d'inversió de recepció i transmissió 
d'ordres de clients i d'execució d'ordres de clients sobre determinades categories d'instruments 
financers.  

En aquest sentit, i en compliment de la legislació aplicable (en concret, l'apartat 9 de l'article 66 del 
Reglament delegat (UE) 2017/565 de la Comissió, de 25 d'abril del 2016, pel qual es completa la 
Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell (MiFID II), pel que fa als requisits 
organitzatius i a les condicions de funcionament de les empreses de serveis d'inversió i termes 
definits als efectes de la Directiva), el Banc ha de facilitar l'enllaç a les dades més recents 
publicades sobre la qualitat d'execució, de conformitat amb l'article 27, apartat 3, de la Directiva 
2014/65/UE, dels centres d'execució previstos a la seva Política d'execució d'ordres.  

L'esmentat article 27, apartat 3, de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II) estableix que, en aquesta 
informació relativa a la qualitat d'execució d'operacions, que s'emetrà amb periodicitat trimestral, 
els centres d'execució hi han d'incloure les dades detallades sobre el preu, els costos, la velocitat i 
la probabilitat d'execució dels diferents instruments financers. Finalment, els formats i els 
continguts que ha de recollir la informació relativa a la qualitat d'execució d'operacions es regula a 
través del Reglament delegat (UE) 2017/575 de la Comissió, de 8 de juny del 2016, pel qual es 
completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell relativa als mercats 
d'instruments financers pel que fa a les normes tècniques de regulació aplicables a les dades que 
han de publicar els centres d'execució sobre la qualitat d'execució de les operacions.  
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2. Enllaços a la informació sobre qualitat d'execució d'operacions 
publicada pels centres d'execució previstos a la Política 
d'execució d'ordres de Banco Santander, SA 

 

 

Centro de Ejecución Instrumento financiero Enlace Web 

BME - Mercado Continuo Renta variable, ETFs, Warrants 
Informe Calidad de Ejecución 
BME Mercado Continuo  

BME - Bolsa de Barcelona Renta variable, ETFs, Warrants 
Informe Calidad de Ejecución 
BME Bolsa de Barcelona 

BME - Bolsa de Bilbao Renta variable, ETFs, Warrants 
Informe Calidad de Ejecución 
BME Bolsa de Bilbao 

BME - Bolsa de Madrid Renta variable, ETFs, Warrants 
Informe Calidad de Ejecución 
BME Bolsa de Madrid  

BME - Bolsa de Valencia  Renta variable, ETFs, Warrants 
Informe Calidad de Ejecución 
BME Bolsa de Valencia 

BME - Mercado Alternativo 
Bursátil 

Renta Variable 
Informe Calidad de Ejecución 
MAB 

BME - Latibex Renta Variable, ETFs 
Informe Calidad de Ejecución 
Latibex 

BME - SEND Renta Fija 
Informe Calidad de Ejecución 
SEND 

Banco Santander  Renta Fija, Derivados OTC 
Informe Calidad de Ejecución 
Santander 

ChiX  CBOE EUROPE Renta Variable, ETFs 
Información Calidad de Ejecución 
CHIX CBOE EUROPE  

CBOE EUROPE – BXE 
Order Books / BATE 

Renta Variable, ETFs 
Información Calidad de Ejecución 
CBOE EUROPE BATE 

Turquoise Renta Variable, ETFs 
Informe Calidad de Ejecución 
Turquoise  

MEFF ETDs 
Informe Calidad de Ejecución 
MEFF  

EUREX 
ETDs Informe Calidad de Ejecución 

EUREX  

Euronext 
ETDs Informe Calidad de Ejecución 

Euronext  

CME Group (*) ETDs - 

ICE Futures Europe 
ETDs Informe Calidad de Ejecución ICE 

Futures Europe  

ICE Futures US (*) ETDs - 

LME ETDs LME Quality of execution reports 

http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerv.es/esp/aspx/BestExecution/BestExecution.aspx
http://www.bmerf.es/esp/aspx/Documentos/BestExecution.aspx
http://www.bmerf.es/esp/aspx/Documentos/BestExecution.aspx
https://www.bancosantander.es/es/espacio-mifid/informacion-en-espanol
https://www.bancosantander.es/es/espacio-mifid/informacion-en-espanol
http://markets.cboe.com/europe/equities/best_execution/?mkt=scc&selectedYear=2018&selectedReport=venue_information
http://markets.cboe.com/europe/equities/best_execution/?mkt=scc&selectedYear=2018&selectedReport=venue_information
http://markets.cboe.com/europe/equities/best_execution/?mkt=scc&selectedYear=2018&selectedReport=venue_information
http://markets.cboe.com/europe/equities/best_execution/?mkt=scc&selectedYear=2018&selectedReport=venue_information
https://www.lseg.com/resources/mifid-ii/best-execution-reporting-rts-27/turquoise-best-execution-%E2%80%93-rts-27
https://www.lseg.com/resources/mifid-ii/best-execution-reporting-rts-27/turquoise-best-execution-%E2%80%93-rts-27
http://www.meff.es/esp/Mejor-Ejecucion
http://www.meff.es/esp/Mejor-Ejecucion
http://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics/best-execution-reports
http://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics/best-execution-reports
https://www.euronext.com/regulation/mifid-2/regulatory-reporting-publication/quality-execution-reports
https://www.euronext.com/regulation/mifid-2/regulatory-reporting-publication/quality-execution-reports
https://www.theice.com/marketdata/reports/240
https://www.theice.com/marketdata/reports/240
https://www.lme.com/About/Regulation/MiFID-II/Quality-of-Execution-Report
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Centro de Ejecución Instrumento financiero Enlace Web 

SGX (*) ETDs - 

OMX 
ETDs Informe Calidad de Ejecución 

OMX 

IDEM 
ETDs Informe Calidad de Ejecución 

IDEM  

HKFE (*) ETDs - 

BM&F Bovexpa (*) ETDs - 

CBOE (*) ETDs - 

Motreal Exchange (*) ETDs - 

ASX (*) ETDs - 

OSE (*) ETDs - 

One Chicago (*) ETDs - 

OCC (*) ETDs - 

MexDer (*) ETDs - 

 

* Centres d'execució ubicats en estats no subjectes a la normativa MiFID II, per la qual cosa 
no els seria aplicable directament l'obligació de publicar la informació relativa a la qualitat 
d'execució d'operacions.  
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https://business.nasdaq.com/mifid-II/best-execution.html
https://business.nasdaq.com/mifid-II/best-execution.html
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/mifid2/rts27/technical-specification_pdf.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/mifid2/rts27/technical-specification_pdf.htm

