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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5238 Reial Decret Llei 4/2009, de 29 de març, pel qual s’autoritza la concessió de 

garanties derivades del finançament que puga atorgar el Banc d’Espanya a 
favor de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.

El Banc d’Espanya ha comunicat al ministre d’Economia i Hisenda que la Caja de 
Ahorros de Castilla-La Mancha requerix la provisió d’un finançament extraordinari per a 
superar les seues dificultats transitòries de liquiditat, i possibilitar així el manteniment de la 
seua operativa i el compliment de totes les seues obligacions davant de depositants i 
creditors en general.

A fi que el Banc d’Espanya puga atorgar a l’esmentada entitat el finançament requerit, 
el present reial decret llei autoritza la concessió d’avals de l’Administració General de l’Estat 
per a garantir al Banc d’Espanya les obligacions econòmiques derivades de l’esmentat 
finançament.

La concessió de l’esmentada garantia és coherent amb el que disposa l’article 101 del 
Tractat de la Comunitat Europea i amb les funcions encomanades al Tresor Públic per la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, entre les quals es troben les de 
contribuir al bon funcionament del sistema financer nacional i respondre dels avals contrets 
per l’Estat, segons les disposicions establides legalment. L’import de les garanties que 
s’atorgaran a l’empara del present reial decret llei s’imputaran al límit pressupostari a què 
fa referència l’apartat u de l’article 54 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2009.

També es disposa que, en cas de l’eventual execució de les garanties, el Fons de 
Garantia de Depòsits en Caixes d’Estalvi reembossarà al Tresor Públic la quantia que 
resulte d’aplicar a la quantitat a satisfer per este al Banc d’Espanya el percentatge que 
representen, a l’entrada en vigor del present reial decret llei, els depòsits garantits pel Fons 
sobre les obligacions exigibles de l’entitat.

En el marc de les competències que s’assignen al Banc d’Espanya en la Llei 26/1988, 
de 29 de juliol, de Disciplina i Intervenció d’Entitats de Crèdit, aquell ha acordat, amb data 
28 de març de 2009, la substitució provisional d’administradors de l’entitat Caja de Ahorros 
de Castilla-La Mancha.

Els requisits d’extraordinària i urgent necessitat que justifiquen l’aprovació del present 
reial decret llei deriven de la immediata necessitat d’assegurar que l’entitat estiga en 
condicions de continuar complint totes les seues obligacions enfront de depositants i 
creditors.

En virtut del que s’ha exposat anteriorment, i a proposta del vicepresident segon del 
Govern i ministre d’Economia i Hisenda, fent ús de l’autorització concedida en l’article 86 
de la Constitució i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió celebrada 
el 29 de març de 2009,

DISPOSE:

Article 1. Autorització de l’atorgament de garanties derivades del finançament que puga 
atorgar el Banc d’Espanya a favor de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.

A fi d’acomplir l’exercici de les funcions encomanades al Tresor Públic, en l’article 91.d) 
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de conformitat amb el 
que disposen els articles 113 a 116 de l’esmentada llei, s’autoritza l’Administració General 
de l’Estat per a avalar durant l’exercici 2009 per un import màxim de 9.000 milions d’euros 
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en garantia de les obligacions derivades dels finançaments que puga atorgar el Banc 
d’Espanya a la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.

Article 2. Imputació de les garanties.

Les garanties a concedir a l’empara del present reial decret llei estaran compreses dins 
del límit a què fa referència l’apartat u de l’article 54 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2009.

Article 3. Formalització de l’aval.

El ministre d’Economia i Hisenda acordarà l’atorgament de les garanties i fixarà les 
condicions particulars d’estes dins dels límits que establix este reial decret llei.

Article 4. Obligacions del Fons de Garantia de Depòsits en Caixes d’Estalvi.

En cas d’execució de les garanties a què es referix el present reial decret llei, el Fons 
de Garantia de Depòsits en Caixes d’Estalvi reembossarà al Tresor Públic la quantia que 
resulte d’aplicar a la quantitat a satisfer pel Tresor Públic al Banc d’Espanya el percentatge 
que representen, a la data d’entrada en vigor del present reial decret llei, els depòsits 
garantits pel fons sobre les obligacions exigibles de l’entitat.

Disposició addicional única. Gestió de pagaments pel Tresor.

En el cas de l’eventual execució de l’aval a què es referix este reial decret llei, s’autoritza 
la Direcció General del Tresor i Política Financera perquè puga efectuar els pagaments 
corresponents a les obligacions garantides per mitjà d’operacions de Tresoreria a càrrec 
del concepte específic que es fixe amb este fi. Després de la seua realització, la Direcció 
General del Tresor i Política Financera procedirà a l’aplicació definitiva al pressupost de 
gastos dels pagaments realitzats en l’exercici, excepte els efectuats en el mes de desembre, 
que s’aplicaran al pressupost en el primer trimestre de l’any següent.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per a dictar les normes que resulten 
necessàries per a l’aplicació i desplegament del que preveu este reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 29 de març de 2009.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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