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d’aquesta disposició, que, d’altra banda, es trobava en un
avançat estat de tramitació legislativa.
En virtut d’això, i en ús de l’autorització continguda a
l’article vuitanta-sis de la Constitució i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia vint-iquatre de setembre de mil nou-cents vuitanta-dos,
DISPOSO:
Article primer.–La jubilació forçosa al cos de professors d’educació general bàsica es declara d’ofici quan el
funcionari compleix els seixanta-cinc anys d’edat.
Article segon.–No obstant el que preveu l’article anterior, la jubilació es gradua de la manera següent:
— L’any mil nou-cents vuitanta-dos s’han de jubilar els
funcionaris amb seixanta-nou anys complerts.
— L’any mil nou-cents vuitanta-tres s’han de jubilar els
funcionaris amb seixanta-vuit i seixanta-set anys complerts.
— L’any mil nou-cents vuitanta-quatre s’han de jubilar
els funcionaris amb seixanta-sis i seixanta-cinc anys complerts.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.–Als funcionaris que es jubilin en les anualitats i en la forma establertes a l’article segon se’ls computa, a efectes passius, un nou trienni, sempre que l’hagin
perfet, en cas d’haver continuat en actiu fins a l’edat de
setanta anys.
Segona.–Als funcionaris afectats per aquest Reial
decret llei se’ls ha d’aplicar, al seu moment, la nova Llei
de Seguretat Social dels funcionaris, en els termes que
aquesta Llei estableixi.
Tercera.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret llei
s’estén als funcionaris del cos de directors escolars.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, vint-i-quatre de setembre de mil nou-cents
vuitanta-dos.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO
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REIAL DECRET LLEI 18/1982, de 24 de setembre, sobre fons de garantia de dipòsits en caixes
d’estalvis i cooperatives de crèdit. («BOE» 235,
d’1-10-1982.)

El creixement i extensió de l’activitat de les cooperatives de crèdit a dipositants no vinculats a aquelles, o que
no tenen la possibilitat de discernir la situació interna de
l’entitat a la qual confien els seus fons, fan necessari, per
raons d’equitat i equiparació de tracte, crear un fons de
garantia de dipòsits en cooperatives de crèdit amb la finalitat de protegir els dipositants, i en especial els estalviadors modestos.
Així mateix, les raons per les quals es va dotar de personalitat jurídica el Fons de Garantia de Dipòsits en establiments bancaris (Reial decret llei quatre/mil nou-cents
vuitanta, de vint-i-vuit de març) aconsellen ara fer el
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mateix amb el de les caixes d’estalvis, alhora que es reforcen els recursos econòmics dels fons existents.
En virtut d’aquestes consideracions, en ús de l’autorització continguda a l’article vuitanta-sis de la Constitució, i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la
reunió del dia vint-i-quatre de setembre de mil nou-cents
vuitanta-dos,
DISPOSO:
Article primer.–U. El Fons de Garantia de Dipòsits en
Caixes d’Estalvis, creat pel Reial decret dos mil vuit-cents
seixanta/mil nou-cents vuitanta, de quatre de desembre,
té personalitat jurídica pública, amb plena capacitat per al
desenvolupament dels seus fins en règim de dret privat i
sense cap subjecció a les normes reguladores de les entitats estatals autònomes i de les societats estatals.
Dos. Té per objecte garantir els dipòsits a les caixes
d’estalvis en la forma i quantia que estableixi el Govern,
així com realitzar totes les actuacions que estimi necessàries per reforçar la solvència i millorar el funcionament de
les caixes en defensa dels interessos del mateix Fons.
Tres. El Fons el regeix i administra una comissió gestora integrada per quatre representants del Banc d’Espanya, un dels quals n’exerceix la presidència, i per quatre
de les caixes d’estalvis, nomenats pel Ministeri d’Economia i Comerç, a proposta del Banc d’Espanya.
Article segon.–U. Es crea el Fons de Garantia de
Dipòsits en les Cooperatives de Crèdit, amb personalitat
jurídica pública i plena capacitat per al desenvolupament
dels seus fins. La seva activitat es porta a terme en règim
de dret privat i sense subjecció a les normes reguladores de
les entitats estatals autònomes i de les societats estatals.
Dos. Té per objecte garantir els dipòsits a les caixes
rurals i altres cooperatives de crèdit inscrites al Registre
Especial, creat a l’article tres punt u, del Reial decret dos
mil vuit-cents seixanta/mil nou-cents setanta-vuit, de tres
de novembre, en la forma i quantia que estableixi el
Govern, així com realitzar totes les actuacions que estimi
necessàries per reforçar la solvència i millorar el funcionament de les cooperatives en defensa dels interessos
del mateix Fons.
Tres. El Fons el regeix i administra una comissió gestora, integrada per quatre representants del Banc d’Espanya, un dels quals n’exerceix la presidència, i per quatre
de les cooperatives de crèdit nomenats pel Ministeri
d’Economia i Comerç, a proposta del Banc d’Espanya.
Article tercer.–El patrimoni dels fons de garantia de
dipòsits en caixes d’estalvis i en cooperatives de crèdit
s’ha de nodrir amb aportacions anuals de les entitats integrades en cadascun d’aquests fons, equivalents a l’u per
mil dels seus dipòsits, i amb aportacions anuals del Banc
d’Espanya iguals al conjunt d’aquelles aportacions. Quan
el saldo dels avançaments del Banc d’Espanya a un fons
superi quatre vegades la quantia de les aportacions de les
entitats i el Banc d’Espanya de l’últim exercici, el Govern
pot elevar aquella xifra, a proposta del Banc d’Espanya, al
dos per mil per a aquest Fons.
Si, per contra, un fons arriba a una quantia suficient
per als seus fins, i amb la liquidació prèvia dels avançaments del Banc d’Espanya, aquest últim pot acordar una
disminució de les aportacions anuals que s’han esmentat
abans.
Article quart.–El règim fiscal dels fons de garantia de
dipòsits en caixes d’estalvis i en cooperatives de crèdit és
el següent:
a) Respecte de l’impost sobre societats se’ls apliquen les normes de l’article cinquè, u, de la Llei seixantau/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-set de desembre,
previstes per al Banc d’Espanya.
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b) Gaudeixen d’exempció pels impostos indirectes
que es puguin meritar per raó de la seva constitució, del
seu funcionament i dels actes i operacions que realitzin en
el compliment dels seus fins. L’exempció s’estén igualment a les operacions gravades per tributs indirectes,
l’import de les quals se’ls ha de repercutir en funció de les
disposicions que regulen els tributs.
Article cinquè.–Les facultats atorgades al Banc d’Espanya pels articles primer i segon del Reial decret llei cinc/
mil nou-cents setanta-vuit, de sis de març, en relació amb
entitats bancàries s’estenen, amb al mateix abast i condicions, a les situacions de naturalesa similar que es produeixin a caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit.
Article sisè.–U. Quan un banc, caixa d’estalvis o cooperativa de crèdit es presenta en suspensió de pagaments
d’acord amb la Llei de vint-i-sis de juliol de mil nou-cents
vint-i-dos, els dos interventors —perits mercantils o pràctics dels que figurin a les llistes del Jutjat al qual es refereix l’article quart de la Llei de suspensió de pagaments
esmentada– es designen de les llistes que amb aquesta
finalitat remeti el Fons de Garantia de Dipòsits al qual
pertanyi o hagi pertangut l’entitat de dipòsit respectiva.
Quan es donin els supòsits del primer paràgraf de l’article sisè de la repetida Llei i es proveeixi la suspensió i
substitució dels òrgans d’administració de l’entitat suspesa, l’administrador ha de ser el mateix Fons de Garantia
de Dipòsits.
Dos. Quan un banc, caixa d’estalvis o cooperativa de
crèdit es declara formalment en estat de fallida, de conformitat amb les normes del Codi de comerç i la Llei d’enju-
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diciament civil, les funcions dels òrgans de l’entitat, és a
dir, del comissari, dipositari i síndics, les assumeix el Fons
de Garantia de Dipòsits al qual pertanyi o hagi pertangut
l’entitat, i substitueix aquells a tots els efectes.
Tres. El Fons de Garantia de Dipòsits en Establiments
Bancaris, el Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d’Estalvis i el Fons de Garantia de Dipòsits en Cooperatives de
Crèdit gaudeixen del benefici de pobresa davant tota
classe de jutjats, tribunals i jurisdiccions en tots els procediments en què puguin intervenir activament o passivament.
Els bancs, caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit
que siguin declarats en fallida o incorrin en sobreseïment
definitiu en expedient de suspensió de pagaments gaudeixen així mateix del benefici de pobresa, llevat que una
vegada liquidat el seu patrimoni i pagats tots els creditors
resultin béns suficients per fer efectives les costes i despeses judicials.
Article setè.–El Govern ha de dictar les mesures necessàries per al desplegament i aplicació d’aquest Reial
decret llei, que entra en vigor l’endemà de la publicació en
el «Butlletí Oficial de l’Estat», i n’ha de donar compte
immediatament a les Corts.
Madrid, vint-i-quatre de setembre de mil nou-cents
vuitanta-dos.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO
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