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BANC D’ESPANYA
 3379 CIRCULAR 1/2006, de 24 de febrer, de modifi-

cació de la Circular 4/2001, de 24 de setembre, 
sobre informació dels saldos que integren la 
base de càlcul de les aportacions als fons de 
garantia de dipòsits, i abast dels imports 
garantits. («BOE» 48, de 25-2-2006.)

La Circular del Banc d’Espanya 4/2004, de 22 de 
desembre, a les entitats de crèdit, sobre normes d’infor-
mació financera pública i reservada i models d’estats 
financers, ha derogat la Circular del Banc d’Espanya
4/1991, de 14 de juny, sobre normes de comptabilitat i 
models d’estats financers, i ha modificat les normes per a 
la formulació dels comptes anuals individuals i consoli-
dats de les entitats de crèdit.

El Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre 
fons de garantia de dipòsits en entitats de crèdit, desplega 
el règim jurídic dels fons de garantia de dipòsits en esta-
bliments bancaris, caixes d’estalvis i cooperatives de crè-
dit i, en la seva disposició final primera, autoritza el Banc 
d’Espanya per desenvolupar les qüestions tecnicocomp-
tables relatives al concepte de dipòsits i valors garantits 
rellevants per determinar l’abast de les garanties legals i 
per al còmput de les aportacions als respectius fons que 
les entitats adherides facin anualment.

A més, la disposició final tercera del Reial decret
948/2001, de 3 d’agost, sobre sistemes d’indemnització 
als inversors, habilita el Banc d’Espanya per determinar 
els criteris de valoració que s’han d’aplicar als diferents 
tipus de valors i instruments financers no cotitzats a inte-
grar en la base de càlcul de les aportacions anuals als 
fons.

La CBE 4/2001, de 24 de setembre, en la seva norma 
segona, estableix la informació que han de rendir al Banc 
d’Espanya les entitats adherides i, en la seva norma ter-
cera, els criteris de valoració per al càlcul de la base de les 
aportacions a què es refereix l’article 3 del Reial decret 
2606/1996. En els dos casos, les normes es basen en els 
criteris comptables i partides dels estats financers esta-
blerts en la Circular 4/1991, ara derogada.

Atesos els canvis introduïts per la CBE 4/2004 en les 
normes de valoració i criteris de presentació dels estats 
financers, és necessària la modificació de la CBE 4/2001, 
sense que per això s’alterin ni la base de còmput de les 
aportacions ni l’abast de les cobertures.

Per a això, aquesta Circular modifica la norma tercera 
de la Circular 4/2001, sobre criteris de valoració, i l’estat 
que les entitats han de remetre anualment al Banc d’Espa-
nya, que figura a l’annex.

En conseqüència, en ús de les facultats que en la 
matèria té conferides i d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 3 de la Llei 13/1994, d’1 de juny, el Banc d’Espanya ha 
disposat:

Norma única.–S’introdueixen les modificacions següents 
en la Circular 4/2001, de 24 de setembre, a les entitats adscri-
tes a un fons de garantia de dipòsits, sobre informació 
sobre els saldos que integren la base de càlcul de les 
aportacions als fons de garantia de dipòsits, i abast dels 
imports garantits:

1. A l’apartat 1 de la norma segona, se substitueix la 
referència a l’«Oficina de Documentació i Central de Ris-
cos» pel «Departament d’Informació Financera i Central 
de Riscos».

2. Es fa la redacció següent a la norma tercera:

«Norma tercera. Criteris de valoració.–Als efec-
tes de calcular la base per determinar les aporta-
cions al Fons de Garantia de Dipòsits a què es refe-
reix l’article 3 del Reial decret 2606/1996, els criteris 
de valoració que han d’aplicar les entitats són els 
següents:

a) Els dipòsits dineraris es valoren amb els 
mateixos criteris amb els quals figuren comptabilit-
zats en el balanç, segons es disposa, per als dipòsits 
de la clientela, en la norma seixanta-quatrena de la 
CBE 4/2004, de 22 de desembre, a les entitats de 
crèdit, sobre normes d’informació financera pública 
i reservada i models d’estats financers, sense consi-
derar els ajustos per valoració.

Quan hi hagi diferència entre el valor pel qual 
figuren comptabilitzats en el balanç reservat, d’acord 
amb el que assenyala el paràgraf anterior, i el seu 
valor de reemborsament, quan aquest sigui més 
gran, l’esmentada diferència s’ha d’incloure dins de 
l’import total dels dipòsits garantits.

b) Els valors i altres instruments financers 
garantits es valoren amb els mateixos criteris amb 
els quals figuren registrats en els comptes d’ordre 
del balanç reservat, d’acord amb les lletres a), b) i e) 
de l’apartat 6 de la norma seixanta-cinquena de la 
CBE 4/2004.»

3. El model d’estat recollit a l’annex se substitueix 
pel model que recull aquesta Circular.

Disposició transitòria.

Per a la formulació de la declaració corresponent a 31 
de desembre de 2005, les entitats han d’utilitzar el model 
d’estat recollit a l’annex d’aquesta Circular. Les entitats 
han de remetre al Banc d’Espanya l’esmentat estat abans 
de les quaranta-vuit hores següents a l’entrada en vigor 
d’aquesta Circular.

Entrada en vigor.–La present Circular entra en vigor el 
dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 de febrer de 2006.–El governador, Jaime 
Caruana Lacorte. 
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