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LLEI 31/1985, de 2 d’agost, de regulació de les
normes bàsiques sobre òrgans rectors de les
caixes d’estalvis. («BOE» 190, de 9-8-1985.)
JUAN CARLOS I,
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
Exposició de motius
El Reial decret 2290/1977, de 27 d’agost, sobre regulació dels òrgans rectors de les caixes d’estalvis, va iniciar
la tasca de configurar sobre nova planta les formes de
gestió col·lectiva de les caixes. No obstant això, l’experiència acumulada des del començament de la seva aplicació ha posat de manifest una sèrie d’insuficiències que
han motivat desviacions importants en els objectius previstos. Com que les caixes d’estalvis són ens de caràcter
social, i, atès el marc territorial en què fonamentalment
duen a terme la seva activitat, exigeixen una plena democratització dels seus òrgans rectors, de manera que s’hi
puguin expressar tots els interessos genuïns de les zones
sobre les quals aquelles operen.
Aquesta democratització és perfectament compatible
amb una més gran professionalitat necessària en unes
entitats que, si bé alienes al lucre mercantil, han d’operar,
no obstant això, en uns mercats financers cada vegada
més competitius, per mantenir la seva capacitat d’estalvi i
l’eficàcia del seu servei a l’economia nacional.
A més, la nova organització territorial de l’Estat, que
emana de la Constitució, ha propiciat l’aprovació d’uns
estatuts d’autonomia que atribueixen a algunes comunitats, d’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general i la política monetària de l’Estat, competències sobre les caixes d’estalvis, així com el desplegament
legislatiu i l’execució en matèria d’ordenació del crèdit, en
el marc de la legislació bàsica de l’Estat i en els termes
que aquesta estableixi. Es fa necessari establir, doncs,
d’acord amb l’article 149.1.11a de la Constitució, un marc
estatal bàsic de la representació, organització i funcionament dels òrgans de decisió de les caixes d’estalvis que
puguin desplegar les comunitats autònomes per ajustar-lo
amb més concreció a les característiques peculiars dels
seus territoris.
Aquesta Llei pretén assolir el triple objectiu de democratitzar els òrgans de govern de les caixes d’estalvis,
conciliar aquesta democratització amb les exigències
d’una gestió eficaç, que s’ha de complir amb criteris
estrictament professionals, i establir una normativa
d’acord amb els principis que inspira la nova organització
territorial de l’Estat, i establir alhora les bases del règim
de disciplina, inspecció i control d’aquestes entitats.
L’aplicació dels principis de democratització es porta a
terme en el màxim òrgan de govern i decisió de la caixa
d’estalvis, l’Assemblea General, mitjançant la representació en aquesta dels estaments socials més íntimament
vinculats a la seva activitat, és a dir, les corporacions
municipals del seu àmbit d’acció, en la qualitat de representants electes dels interessos de les col·lectivitats locals;
els impositors, com a proveïdors dels recursos amb què
aquelles operen; el personal, que fa possible amb la seva
feina el desenvolupament normal de l’activitat, gestió del
resultat de la qual depèn professionalment, i la corporació
fundadora, com a ens fundador, quan realment existeixi i
es mantingui activa.
El Consell d’Administració es defineix com l’òrgan
exclusiu d’administració i gestió per als aspectes reals i
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financers, que assumeix les funcions de la desapareguda
Comissió d’Obres Socials i es constitueix amb criteris
d’equilibri entre els grups de la representació de l’Assemblea. Amb la finalitat de potenciar-ne el component professional, es permet la possibilitat d’incorporar professionals no consellers generals.
La Comissió de Control es configura com un autèntic
òrgan de supervisió de la gestió i administració de l’entitat, que de forma habitual vigila el compliment que realitza el Consell d’Administració dels objectius i finalitats
marcats per l’Assemblea General i la normativa financera.
S’obre la possibilitat d’incorporar a la Comissió un representant de la comunitat autònoma, amb veu i sense vot,
amb la finalitat d’aconseguir una perfecta informació i de
donar un vertader sentit públic al control de les activitats
de l’entitat.
La figura del director general es delimita en el seu
estricte component professional i de gestió, que aclareix
la seva actuació respecte als òrgans de representació i
decisió de la caixa.
Es reforcen les incompatibilitats dels consellers generals i d’administració i es limita el termini del seu mandat,
per evitar les interferències econòmiques i polítiques en
els òrgans rectors i reafirmar d’aquesta manera la seva
autonomia i independència amb vista al millor funcionament de l’entitat.
Els òrgans confederats de les caixes d’estalvis enforteixen considerablement les seves funcions i s’estructuren de forma més efectiva respecte a la nova configuració
de les autoritats financeres.
Finalment, les federacions d’àmbit territorial s’articulen
com a òrgans de coordinació i gestió de les caixes d’estalvis
integrades en elles, així com d’assessorament i informe a les
comunitats autònomes. En l’àmbit nacional, la confederació
assumeix totes les funcions d’un autèntic òrgan central de
coordinació i suport a les caixes, per a la qual cosa renova
profundament la seva estructura orgànica.
Com era obligat, es preveu un termini suficient per a
l’entrada en vigor d’aquesta disposició, en l’interval del
qual es puguin elaborar amb detall els futurs estatuts i
reglaments de les caixes d’estalvis i disposar amb meticulositat i sense buits la renovació dels seus òrgans rectors
dins els disset mesos següents al de la publicació d’aquesta
Llei.

Títol primer
Dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis
Article u
L’administració, gestió, representació i control de les caixes d’estalvis correspon als òrgans de govern següents:
Primer: Assemblea General.
Segon: Consell d’Administració.
Tercer: Comissió de Control.
Els components d’aquests òrgans han d’exercir les
seves funcions en benefici exclusiu dels interessos de la
caixa a què pertanyin i del compliment de la seva funció
social.
Capítol primer
L’Assemblea General
Article dos
U. L’Assemblea General és l’òrgan que, constituït per
les representacions dels interessos socials i col·lectius de
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l’àmbit d’actuació de la caixa d’estalvis, assumeix el
suprem govern i decisió de l’entitat.
Dos. El nombre de membres de l’Assemblea General
l’han de fixar els estatuts de cada caixa d’estalvis en funció de la seva dimensió econòmica entre un mínim de 60
i un màxim de 160.
Els membres components de l’Assemblea General
tenen la denominació de consellers generals.
Tres. La representació dels interessos col·lectius a
l’Assemblea General s’ha de portar a efecte mitjançant la
participació dels grups següents:
a) Les corporacions municipals en el terme de les
quals tingui oberta una oficina l’entitat tenen una participació del 40 per 100 dels consellers generals.
b) Els impositors de la caixa d’estalvis tenen una
representació del 44 per 100 dels consells generals.
c) Les persones o entitats fundadores de la caixa
d’estalvis tenen una representació de l’11 per 100 dels
consellers generals.
Les persones o entitats fundadores poden assignar
una part del seu percentatge de representació a institucions d’interès social o corporacions locals que al seu torn
no siguin fundadores d’altres caixes d’estalvis del seu
àmbit d’actuació.
d) Els empleats de les caixes d’estalvis tenen una
participació del 5 per 100 dels consellers generals.
En el cas de les caixes d’estalvis fundades per corporacions locals, les entitats fundadores han d’acumular a la
seva participació l’atribuïda a les corporacions municipals
en el terme de les quals tingui oberta una oficina la caixa
d’estalvis.
En el supòsit de caixes d’estalvis les persones o entitats fundadores de les quals no estiguin identificades en
els seus estatuts a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, o bé,
tot i estar-ho, no puguin o no vulguin exercir la representació corresponent a aquestes, aquesta s’ha de repartir
proporcionalment entre la resta de grups.
Quatre. Presideix l’Assemblea General el president
del Consell d’Administració, i actuen de vicepresident o
vicepresidents, si s’escau, els que ho siguin del Consell, el
secretari del qual exerceix les corresponents funcions
també en els dos òrgans.
En absència del president i vicepresidents, l’Assemblea ha de nomenar un dels seus membres president en
funcions, per dirigir la sessió de què es tracti.
Article tres
U. Els consellers generals representants de corporacions municipals en el terme de les quals tingui oberta
una oficina l’entitat els designen directament les mateixes
corporacions, d’acord amb el procediment que es determini en les normes que desplegui aquesta Llei.
Dos. Les corporacions locals que siguin fundadores
de caixes d’estalvis que operin totalment o parcialment
en el mateix àmbit d’actuació que una altra caixa no poden
nomenar representants en aquesta última.
Article quatre
Els consellers generals, en representació dels impositors de la caixa d’estalvis, són elegits per compromissaris
d’entre ells.
Per a l’elecció de compromissaris, els impositors han
de figurar en una llista única, o en llistes úniques per províncies, comarques o districtes de grans capitals, i no hi
poden figurar més d’una sola vegada, amb independència del nombre de comptes de què puguin ser titulars. En
el supòsit que s’elaborin llistes úniques per províncies,
comarques o districtes de grans capitals, s’ha de respectar la proporcionalitat estricta entre el nombre d’imposi-
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tors i de compromissaris. L’elecció s’ha d’efectuar davant
de notari, mitjançant un sorteig públic.
Article cinc
Els consellers generals representants de les persones
o entitats fundadores de caixes, siguin institucions públiques o privades, els nomena directament la persona o
entitat fundadora.
Article sis
U. Els consellers generals representants del personal els elegeixen, mitjançant un sistema proporcional, els
representants legals dels empleats. Els candidats han de
tenir, com a mínim, una antiguitat de dos anys a la plantilla de l’entitat.
Dos. Els empleats de la caixa d’estalvis accedeixen a
l’Assemblea General pel grup de representació del personal, i ho poden fer excepcionalment pel grup de representació de corporacions locals.
Tres. Els consellers generals representants del personal tenen les mateixes garanties que les que estableix
l’article 68, c), de l’Estatut dels treballadors per als seus
representants legals.
Article set
U. Els consellers generals han de reunir els requisits
següents:
a) Ser persona física de nacionalitat espanyola, amb
residència habitual a la regió o zona d’activitat de la
caixa.
b) Ser major d’edat i no estar incapacitat.
c) Tenir la condició de dipositant en el moment de
formular l’acceptació del càrrec, en el cas de ser elegits en
representació dels impositors de la caixa d’estalvis.
d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions que hagin contret amb la caixa d’estalvis per ells
mateixos o en representació d’altres persones o entitats.
e) No estar inclòs en cap de les incompatibilitats que
regula l’article vuit.
Dos. A més dels requisits anteriors, per ser elegit compromissari o conseller general en representació directa dels
impositors es requereix ser impositor de la caixa d’estalvis a
què es refereixi la designació amb una antiguitat superior a
dos anys en el moment del sorteig, així com haver mantingut el semestre anterior a aquesta data, indistintament, un
moviment o un saldo mitjà en comptes no inferior al que es
determini en les normes que despleguin aquesta Llei. Aquest
mínim pot ser objecte de revisió periòdica en funció del valor
dels diners i en la forma que estableixin els estatuts de cada
caixa d’estalvis.
Article vuit
No poden ocupar el càrrec de compromissari o conseller general:
A) Els fallits i els concursats no rehabilitats, els condemnats a penes que comportin la inhabilitació per a
l’exercici de càrrecs públics i els que hagin estat sancionats per infraccions greus.
A aquests efectes, es consideren infraccions greus les
que l’ordenament jurídic els confereixi expressament
aquest caràcter i hagin estat apreciades pels tribunals i
organismes administratius competents.
B) Els presidents, consellers, administradors, directors, gerents, assessors o assimilats d’un altre establiment o institució de crèdit de qualsevol classe, o de corporacions o entitats que propugnin, sostinguin o
garanteixin institucions o establiments de crèdit o financers, o les persones al servei de l’Administració de l’Estat
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o les comunitats autònomes amb funcions al seu càrrec
que es relacionin directament amb les activitats pròpies
de les caixes d’estalvis.
C) Els que estiguin lligats a la caixa d’estalvis o a la
societat en el capital de la qual participin aquells en la
forma en què es determini a les normes de desplegament
d’aquesta Llei, per contractes d’obres, serveis, subministraments o treballs retribuïts pel període en què tinguin
aquesta condició i dos anys després, com a mínim, comptats a partir del cessament de la relació, llevat de la relació
laboral en els supòsits que preveu l’article 6.2.
D) Els que, per ells mateixos o en representació d’altres persones o entitats:
a) Mantinguin, en el moment de ser elegits els càrrecs, deutes vençuts i exigibles de qualsevol classe davant
l’entitat.
b) Durant l’exercici del càrrec de conseller hagin
incorregut en el compliment de les obligacions contretes
amb la caixa amb motiu de crèdits o préstecs o per impagament de deutes de qualsevol classe davant l’entitat.
Article nou
U. Els consellers generals són nomenats per un període màxim de quatre anys, i poden ser reelegits per un
altre període igual i únic si continuen complint els requisits que estableix l’article set i d’acord amb el que assenyala l’apartat tres.
Dos. La renovació dels consellers generals es porta a
terme per meitats, respectant la proporcionalitat de les
representacions que componen l’Assemblea General.
Tres. El procediment i les condicions per a la renovació, la reelecció i provisió de vacants de consellers generals
es determina a les normes que despleguin aquesta Llei.
Article deu
Els consellers generals cessen en l’exercici dels seus
càrrecs en els supòsits següents:
a) Per compliment del termini per al qual van ser
designats.
b) Per renúncia.
c) Per defunció.
d) Per la pèrdua de qualsevol dels requisits que condicionen la seva elegibilitat o de la representació en virtut
de la qual han estat nomenats.
e) Per haver incorregut en alguna de les incompatibilitats específiques que regula aquesta Llei per a cadascun
d’ells.
Els que hagin tingut la condició de membre d’un òrgan
de govern de la caixa d’estalvis no poden establir amb
aquesta contractes d’obres, subministraments, serveis o
treballs retribuïts durant un període mínim de dos anys,
comptats a partir del cessament en l’òrgan de govern corresponent, llevat de la relació laboral per als empleats de
la caixa.
Article onze
Sense perjudici de les facultats generals de govern,
són competència de forma especial de l’Assemblea General les funcions següents:
U. El nomenament dels vocals del Consell d’Administració i dels membres de la Comissió de Control de la
seva competència, així com la seva revocació abans del
compliment del seu mandat.
Dos. L’aprovació i modificació dels Estatuts i el Reglament.
Tres. La dissolució i liquidació de l’entitat o la seva
fusió amb altres.
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Quatre. Definir anualment les línies generals del pla
d’actuació de l’entitat, perquè pugui servir de base a la tasca
del Consell d’Administració i de la Comissió de Control.
Cinc. L’aprovació, si s’escau, de la gestió del Consell
d’Administració, Memòria, balanç anual i compte de resultats, així com de l’aplicació d’aquests als fins propis de la
caixa d’estalvis.
Sis. La creació i dissolució d’obres beneficosocials,
així com l’aprovació dels seus pressupostos anuals i de la
seva gestió i liquidació.
Set. Qualssevol altres assumptes que sotmetin a la
seva consideració els òrgans facultats a aquest efecte.
Article dotze
U. Les assemblees generals poden ser ordinàries o
extraordinàries.
Les assemblees ordinàries tenen lloc dues vegades
l’any, dins de cada semestre natural, respectivament.
Les assemblees extraordinàries tenen lloc tantes vegades com es convoquin expressament, però només s’hi
pot tractar de l’objecte per al qual han estat reunides.
La convocatòria de l’Assemblea General l’ha de fer el
Consell d’Administració i s’ha de publicar en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» i en el de la comunitat autònoma on
radiqui la seu social de la caixa, així com en els diaris de
més circulació del mateix territori, amb almenys quinze
dies d’antelació. La convocatòria ha d’expressar la data,
lloc i ordre del dia, així com la data i hora de reunió en
segona convocatòria.
L’Assemblea General necessita, per a la seva constitució vàlida, l’assistència de la majoria dels membres en
primera convocatòria. La constitució en segona convocatòria és vàlida sigui quin sigui el nombre d’assistents. No
s’admet estar representat per un altre conseller o per una
tercera persona, sigui física o jurídica.
Dos. Els acords de l’Assemblea General s’adopten
per majoria simple de vots dels concurrents, excepte en
els supòsits que preveuen els apartats dos i tres de l’article onze, en què es requereix, en tot cas, l’assistència de
la majoria dels membres, i, a més, és necessari, com a
mínim, el vot favorable dels dos terços dels assistents.
Cada conseller general té dret a un vot, i s’atorga a qui
presideixi la reunió vot de qualitat. Els acords vàlidament
adoptats obliguen tots els consellers generals, inclosos
els dissidents i absents.
A les assemblees generals assisteix, amb veu però
sense vot, el director general de l’entitat.
Tres. Les altres condicions de convocatòria i funcionament de les assemblees generals s’han de determinar
en les normes que despleguin aquesta Llei.
Capítol II
El Consell d’Administració
Article tretze
U. El Consell d’Administració és l’òrgan que té encomanada l’administració i gestió financera, així com la de
l’obra beneficosocial de la caixa d’estalvis, per al compliment dels seus fins.
Dos. El nombre de vocals del Consell d’Administració no pot ser inferior a tretze ni superior a disset, i hi ha
d’haver representants de corporacions municipals, impositors, persones o entitats fundadores i personal de la
caixa d’estalvis.
Tres. En el cas de cessament de revocació d’un vocal
abans de la finalització del seu mandat, ha de ser substituït durant el període restant pel suplent corresponent.
Per cada grup de representació han de ser nomenats, a
aquests únics efectes, tants suplents com vocals i pel
mateix procediment que aquests.
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Article catorze
La representació dels interessos col·lectius en el Consell d’Administració s’ha de portar a efecte mitjançant la
participació dels mateixos grups i amb la mateixa proporció i característiques que les que estableix l’apartat tercer
de l’article dos per als membres de l’Assemblea General,
amb les peculiaritats següents:
a) El nomenament dels consellers d’administració
representants de les corporacions municipals que no tinguin la condició d’entitat pública fundadora de la caixa
d’estalvis l’ha d’efectuar l’Assemblea General a proposta
dels consellers generals representants d’aquestes corporacions.
Poden proposar candidats un nombre de consellers
generals representants d’aquest grup no inferior a la desena
part del total d’aquest.
La designació pot recaure entre els mateixos consellers generals de representació de corporacions municipals o de terceres persones que reuneixin els requisits de
professionalitat adequats i sense que aquestes últimes
puguin excedir el nombre de dos.
b) El nomenament dels membres representants dels
impositors l’efectua l’Assemblea General i d’entre aquests.
Per a la representació d’impositors, poden proposar
candidats un nombre de consellers generals d’aquest
grup no inferior al que resulti de dividir el seu nombre
total per vuit.
No obstant això, es pot designar fins a un màxim de
dues persones que reuneixin els requisits de professionalitat adequats i no siguin consellers generals.
c) El nomenament dels membres representants dels
empleats de la caixa d’estalvis l’efectua l’Assemblea General a proposta dels consellers generals d’aquest grup i
d’entre aquests.
d) El nomenament dels membres representants de
les persones o entitats fundadores l’efectua l’Assemblea
General a proposta dels consellers generals d’aquest grup
i d’entre aquests.
Article quinze
Els vocals del Consell d’Administració han de reunir
els mateixos requisits que s’estableixen a l’article set respecte als consellers generals, llevat dels casos de consellers nomenats per la representació d’impositors, entre
persones que no pertanyin a l’Assemblea General, els
quals han de reunir els requisits exigits a l’apartat u de
l’article set, a més de ser menors de setanta anys o de
l’edat que, com a màxim i sempre inferior a aquesta
última, estableixin els Estatuts a aquests efectes.
Article setze
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societats en què aquestes persones participin majoritàriament en el capital, bé de forma aïllada o conjunta, o en les
que ocupin els càrrecs de president, conseller, administrador, gerent, director general o assimilat, no poden obtenir
crèdits, avals ni garanties de la caixa respectiva o alienar
a aquesta béns o valors de la seva propietat o emesos per
aquestes entitats sense que hi hagi l’acord del Consell
d’Administració de la caixa i l’autorització expressa del
Banc d’Espanya o de la comunitat autònoma respectiva,
segons que correspongui. Aquesta prohibició no és aplicable als crèdits, avals o garanties per a l’adquisició d’habitatges concedits per la caixa amb aportació per part del
titular de la garantia real suficient i en tot cas s’estén no
solament a les operacions realitzades directament per les
persones o entitats esmentades, sinó a aquelles altres en
què puguin aparèixer una o diverses persones físiques o
jurídiques interposades. Tampoc no és aplicable respecte
als representants del personal, per als quals la concessió
de crèdits es regeix pels convenis laborals, amb l’informe
previ de la Comissió de Control.
Article disset
U. La durada de l’exercici del càrrec de vocal del
Consell d’Administració és la que assenyalin els Estatuts,
sense que pugui excedir els quatre anys. No obstant això,
els Estatuts poden preveure la possibilitat d’una reelecció
per un altre període igual i únic i sempre que en aquesta
es compleixin les mateixes condicions, requisits i tràmits
que en el nomenament.
El còmput d’aquest període de reelecció s’ha d’aplicar
encara que entre el cessament i el nou nomenament hagin
transcorregut uns quants anys.
La durada del mandat no pot superar els vuit anys,
sigui quina sigui la representació que tinguin.
Complert el mandat de vuit anys de forma continuada
o interrompuda, i transcorreguts vuit anys més des de la
data esmentada, pot tornar a ser elegit en les condicions
que estableix aquesta Llei.
Dos. La renovació dels vocals del Consell d’Administració s’ha de portar a terme per meitats, respectant en tot
cas la proporcionalitat de les representacions que componen el Consell esmentat.
Tres. El procediment i les condicions per a la renovació, la reelecció i provisió de vacants de consellers d’administració s’ha de determinar en les normes que despleguin
aquesta Llei, sense que es puguin efectuar nomenaments
provisionals.
En tot cas, el nomenament i la reelecció de vocals s’ha
de comunicar al Ministeri d’Economia i Hisenda, a través
del Banc d’Espanya, o a la comunitat autònoma, segons
que correspongui, per al seu coneixement i constància.

U. Constitueixen causes d’inelegibilitat per al nomenament i d’incompatibilitat per a l’exercici del càrrec de
vocal del Consell d’Administració de les caixes d’estalvis:
a) Les establertes a l’article vuit respecte als compromissaris i consellers generals.
b) Pertànyer al Consell d’Administració o òrgan equivalent de més de quatre societats mercantils o entitats
cooperatives. A aquests efectes no es computen els llocs
ocupats en el Consell d’Administració o òrgan equivalent
en què els interessats, el seu cònjuge, ascendents o descendents, junts o separadament, siguin propietaris d’un
nombre d’accions no inferior al quocient de dividir el capital social pel nombre de vocals del Consell d’Administració. La mateixa norma s’aplica als casos de representació
legal de menors, absents o incapacitats. En qualsevol cas
el nombre total de consells no pot ser superior a vuit.

Article divuit

Dos. Els vocals dels consells d’administració, així
com els seus cònjuges, ascendents o descendents i les

U. El Consell d’Administració ha de nomenar, d’entre
els seus membres, el president del Consell, que, al seu

Els vocals del Consell d’Administració cessen en l’exercici dels seus càrrecs en els mateixos supòsits que s’especifiquen a l’article deu per als consellers generals, i pel fet
d’incórrer en les incompatibilitats que preveuen els articles vuit i setze.
Article dinou
El Consell d’Administració és el representant de l’entitat per a tots els assumptes pertanyents al gir i tràfic
d’aquesta, així com per als litigiosos.
L’exercici de les seves facultats es regeix pel que estableixen els Estatuts i els acords de l’Assemblea General.
Article vint
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torn, ho és de l’entitat i de l’Assemblea General, i un secretari. Així mateix, pot elegir un o més vicepresidents.
Dos. El Consell s’ha de reunir totes les vegades que
sigui necessari per a la bona marxa de l’entitat. Pot actuar
en Ple o delegar funcions en una comissió executiva i en
el director general, a excepció de les relatives a l’elevació
de propostes a l’Assemblea General o quan es tracti de
facultats especialment delegades en el Consell, llevat que
sigui expressament autoritzat per a això.
Els acords s’adopten per majoria dels consellers assistents.
A les reunions del Consell assisteix el director general
amb veu i sense vot.
Tres. Les deliberacions i acords del Consell d’Administració tenen caràcter secret, i es considera una infracció greu el seu trencament als efectes de la incompatibilitat que preveu l’apartat A) de l’article vuit d’aquesta Llei i
sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre
que puguin ser procedents.
Quatre. Els membres del Consell d’Administració
que no siguin consellers generals assisteixen a les assemblees generals amb veu i sense vot.
Capítol III
La Comissió de Control
Article vint-i-u
La Comissió de Control té per objecte tenir cura que la
gestió del Consell d’Administració es compleixi amb la
màxima eficàcia i precisió, dins les línies generals d’actuació assenyalades per l’Assemblea General i les directrius
emanades de la normativa financera.
Article vint-i-dos
U. El nombre de membres de la Comissió de Control
es fixa entre quatre i vuit, elegits per l’Assemblea General
d’entre els seus membres que no tinguin la condició de
vocals del Consell d’Administració, i hi ha d’haver representants de corporacions municipals, impositors, persones o
entitats fundadores i personal de la caixa d’estalvis.
La presentació de candidatures s’ha d’efectuar de conformitat amb el que s’ha disposat per als vocals del Consell d’Administració.
Dos. A més, pot formar part de la Comissió de Control un representant elegit per la comunitat autònoma on
radiqui la seu social de la caixa d’entre persones amb
capacitat i preparació tècnica adequades. Assisteix a les
reunions de la Comissió amb veu i sense vot.
Tres. A excepció del representant de la comunitat
autònoma indicat a l’apartat anterior, quan es produeixi el
cessament o revocació d’un vocal abans de la finalització
del seu mandat, ha de ser substituït durant el període
romanent pel seu suplent corresponent. Per cada grup de
representació i als únics efectes indicats en aquest apartat, es nomenen tants suplents com vocals i pel mateix
procediment que aquests.
Quatre. La Comissió de Control ha de nomenar d’entre els seus membres el president.
Cinc. Sempre que la Comissió de Control ho requereixi, el director general ha d’assistir a les reunions amb
veu i sense vot.
Article vint-i-tres
Els comissionats han de reunir els mateixos requisits i
tenen les mateixes incompatibilitats i limitacions que els
vocals del Consell d’Administració, llevat del representant
de la comunitat autònoma, que només té les mateixes
incompatibilitats i limitacions.
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Article vint-i-quatre
U. Per al compliment dels seus fins, la Comissió de
Control té atribuïdes les funcions següents:
1a L’anàlisi de la gestió econòmica i financera de
l’entitat, elevant al Banc d’Espanya, a la comunitat autònoma i a l’Assemblea General informació semestral sobre
aquesta.
2a Estudi de la censura de comptes que resumeixi la
gestió de l’exercici i la consegüent elevació a l’Assemblea
General de l’informe que reflecteixi l’examen realitzat.
3a Informar l’Assemblea General sobre els pressupostos i dotació de l’obra beneficosocial, així com vigilar
el compliment de les inversions i despeses previstes.
4a Informar el Ministeri d’Economia i Hisenda i la
comunitat autònoma en els casos de nomenament i cessament del director general.
5a Proposar la suspensió de l’eficàcia dels acords
del Consell d’Administració de l’entitat quan entengui que
vulneren les disposicions vigents o afecten injustament i
greument la situació patrimonial, els resultats o el crèdit
de la caixa d’estalvis o dels seus impositors o clients.
Aquestes propostes s’han d’elevar al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la comunitat autònoma, que han de
resoldre dins les seves respectives competències, sense
perjudici de les accions que siguin procedents.
6a Informar sobre qüestions o situacions concretes a
petició de l’Assemblea General, del Ministeri d’Economia
i Hisenda i de la comunitat autònoma.
7a Vigilar el procés d’elecció i designació dels membres dels òrgans de govern.
8a Requerir al president la convocatòria de l’Assemblea General amb caràcter extraordinari, en el supòsit que
preveu el punt 5è d’aquest apartat.
Dos. Per al compliment d’aquestes funcions pot
recollir del Consell d’Administració tots els antecedents i
la informació que consideri necessaris.
Tres. El president de la Comissió de Control ha d’informar el Ministeri d’Economia i Hisenda i la comunitat
autònoma respectiva sobre les matèries que es detallen al
punt 7è de l’apartat primer d’aquest article.
Article vint-i-cinc
En l’exercici de les funcions dels membres dels òrgans
de govern de les caixes d’estalvis, a excepció del president del Consell d’Administració, no es poden originar
percepcions diferents de les dietes per assistència i desplaçament.

Títol II
El director general
Article vint-i-sis
El director general o assimilat l’ha de designar el Consell d’Administració de la caixa entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per dur a
terme les funcions pròpies d’aquest càrrec. L’Assemblea
General, convocada a aquest efecte, ha de confirmar el
nomenament.
El director general o assimilat cessa per jubilació a
l’edat de seixanta-cinc anys. A més, pot ser remogut del
seu càrrec:
a) Per acord del Consell d’Administració, el qual s’ha
de traslladar a l’òrgan de l’Administració Central o de la
comunitat autònoma, segons que correspongui, per al
seu coneixement.
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b) En virtut d’expedient disciplinari instruït pel Banc
d’Espanya o la comunitat autònoma. En el primer cas,
juntament amb l’expedient s’ha d’elevar proposta de
resolució a l’autoritat competent.
Article vint-i-set
L’exercici del càrrec de director general o assimilat i
president del Consell d’Administració, en cas que se li
hagi assignat un sou, d’una caixa d’estalvis requereix
dedicació exclusiva i és, per tant, incompatible amb qualsevol activitat retribuïda tant de caràcter públic com privat, llevat de l’administració del propi patrimoni i de les
activitats que exerceixi en representació de la caixa. En
aquest últim cas els ingressos que obtinguin, diferents de
dietes d’assistència a consells d’administració o similars,
s’han de cedir a la caixa per compte de la qual realitza la
dita activitat o representació.

Títol III
Els òrgans confederats de les caixes d’estalvis
Article vint-i-vuit
La Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis, formada per les caixes d’estalvis que hi estan integrades o
que es puguin integrar, agrupades o no per federacions,
té com a finalitats principals les següents:
a) Assumir la representació individual o col·lectiva
de les caixes d’estalvis confederades respecte al poder
públic, afavorint el concurs d’aquestes institucions a l’acció de la política econòmica i social del Govern.
b) Assumir, així mateix, la representació de les caixes d’estalvis en l’àmbit internacional i, especialment,
respecte a l’Institut Internacional de les Caixes d’Estalvis i
altres organismes internacionals.
c) Oferir els serveis financers que les caixes d’estalvis
considerin adequats, potenciant i estimulant la creació de la
infraestructura tecnològica que permeti assolir l’organització òptima i la prestació més eficaç d’aquells serveis.
d) Prestar els serveis d’informació, assessorament
tècnic i financer i de coordinació operativa.
e) Col·laborar amb les autoritats financeres en el
sanejament, millora de la gestió i compliment de la normativa financera de les caixes.
f) Facilitar l’actuació de les caixes d’estalvis a l’exterior, oferint els serveis que aquestes puguin requerir.
Article vint-i-nou
Els òrgans de govern de la Confederació Espanyola de
Caixes d’Estalvis s’han d’ajustar, en tot el que preveu
aquesta disposició per als corresponents de les caixes,
amb les peculiaritats següents:
a) A l’Assemblea General de la Confederació els consellers generals han de representar exclusivament les caixes
d’estalvis confederades i han de ser el president o un vocal
del Consell d’Administració. En tot cas, els directors generals
de les caixes hi poden assistir amb veu i sense vot.
b) El nombre de vots concedits a cada caixa a l’Assemblea General ha de ser proporcional al volum dels
seus dipòsits, amb un màxim de quinze i un mínim de
dos, excepte a les eleccions de les persones que hagin
d’ocupar els diferents càrrecs, en què cada caixa té dret a
un sol vot.
c) El Consell d’Administració, que pot actuar en Ple o
delegar funcions en una comissió executiva, està integrat
pel nombre de membres que es fixi estatutàriament, no
inferior a disset, que són elegits per l’Assemblea General,
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sense que pugui haver mai més d’un representant de la
mateixa caixa d’estalvis.
Està format per presidents de consells d’administració
que siguin membres de l’Assemblea General i per directors generals o assimilats de caixes d’estalvis. Cadascun
d’aquests grups té un nombre de representants no inferior a un terç del total.
Han d’estar representades adequadament en el Consell d’Administració totes les comunitats autònomes a través de representants de caixes d’estalvis amb seu social
en cadascuna d’elles.
d) Cada vocal del Consell d’Administració hi té un
vot, i el vot de qui presideixi el Consell és diriment.
e) A les reunions de l’Assemblea General i del Consell
d’Administració assisteix amb veu i sense vot el director
general de la Confederació, que és designat pel Consell
d’Administració d’aquesta d’entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per exercir
les funcions pròpies d’aquest càrrec.
f) El Consell d’Administració ha de nomenar, d’entre
els seus membres que tinguin la condició de presidents
de Consell d’Administració, el president, que, al seu torn,
ho és de la Confederació i de l’Assemblea General
d’aquesta, i un secretari. Pot elegir, així mateix, un o més
vicepresidents.
Article trenta
U. La Comissió de Control, que té encomanades les
funcions que recull l’article 24 d’aquesta Llei, està integrada per sis membres elegits per l’Assemblea General,
dels quals quatre són consellers d’administració de caixes d’estalvis i dos són directors generals o assimilats,
sense que els uns o els altres puguin pertànyer a caixes
que tinguin representació en el Consell d’Administració.
Tots ells tenen veu i vot.
Sempre que la Comissió de Control ho requereixi, el
director general ha d’assistir a les reunions amb veu i
sense vot.
Els membres de la Comissió de Control que no siguin
consellers generals assisteixen a l’Assemblea General
amb veu i sense vot.
Dos. A més, pot formar part de la Comissió de Control un representant de l’Administració Central elegit entre
persones amb capacitat i preparació tècnica adequades.
Assisteix a les reunions de la Comissió amb veu i sense
vot.
Article trenta-u
U. Les caixes d’estalvis es poden agrupar per federacions d’àmbit territorial, amb la finalitat d’unificar la seva
representació i col·laboració amb els poders públics territorials, així com la prestació de serveis tècnics i financers
comuns a les entitats que comprengui el seu àmbit.
Dos. Les federacions estan constituïdes pel Consell
General i la Secretaria General.
Tres. El Consell General és el màxim òrgan de govern
i decisió de la Federació, i està constituït per dos representants de cada caixa associada i dos representants de la
comunitat autònoma o comunitats que comprengui l’àmbit de la Federació.
Quatre. La Secretaria General és l’òrgan administratiu de gestió i coordinació, i té al seu càrrec l’execució de
les funcions que té encomanada la Federació sota les
directrius del Consell General.
Disposicions addicionals
Primera.–U. El Ministeri d’Economia i Hisenda i el
Banc d’Espanya, dins les seves respectives competències,
han d’exercir les funcions de disciplina, inspecció i sanció
de les caixes d’estalvis:

Suplement núm. 7

Any 1985

Primer.–En les matèries que siguin competència de
l’Estat, i en especial les relatives a la política monetària,
financera i de solvència i seguretat.
Segon.–En les activitats de les caixes d’estalvis realitzades fora de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma
del seu domicili social.
Dos. Les comunitats autònomes han d’exercir les
funcions de disciplina, inspecció i sanció de les caixes
d’estalvis amb domicili social en el seu territori, i per a les
activitats realitzades en aquest, en les matèries que siguin
de la seva competència.
Tres. En matèria de disciplina i inspecció, el Banc
d’Espanya pot establir convenis amb les comunitats autònomes.
Segona.–En el cas de caixes d’estalvis els Estatuts
de les quals a l’entrada en vigor d’aquesta Llei recullin
com a entitat fundadora l’Església catòlica, el nomenament i durada del mandat dels representants d’aquesta
entitat en els òrgans de govern es regeix pel que estigui
establert en els dits Estatuts en data 17 de gener de
1985, i hi ha d’haver, en tot cas, almenys un representant de cadascun dels altres grups que componen els
òrgans esmentats.
Tercera.–S’exceptua del que preveu aquesta Llei la
Caixa Postal d’Estalvis, que es regeix per la seva pròpia
normativa.
Quarta.–Les incompatibilitats que estableix l’apartat
B) de l’article 8 d’aquesta Llei no són aplicables al president de la comunitat autònoma o diputació foral que, a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, tingui la condició de
membre nat dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis que radiquin en el seu territori.
Disposicions transitòries
Primera.–En el termini de sis mesos a comptar de la
publicació del desplegament legislatiu per part de les
comunitats autònomes de les normes bàsiques
d’aquesta Llei i, en tot cas, dins del termini dels deu
mesos des de la publicació d’aquesta, les caixes d’estalvis i la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis
han de procedir a l’adaptació dels seus estatuts i reglaments a les disposicions que s’hi contenen, i elevar-los
al Ministeri d’Economia i Hisenda o a la comunitat autònoma respectiva per a la seva aprovació en el termini
de tres mesos.
Segona.–La constitució de l’Assemblea General elegida segons les normes que conté aquesta Llei s’ha de fer
dins els quatre mesos següents al de l’aprovació dels
estatuts i reglaments de les caixes d’estalvis i s’ha de
designar en la forma establerta els vocals del Consell
d’Administració i els membres de la Comissió de Control.
Constituïts els nous òrgans de govern de les caixes
confederades, la Confederació ha de constituir els seus
dins el termini de dos mesos.
Tercera.–Mentre no s’hagi produït la constitució de la
nova Assemblea General, el govern, representació i administració de les caixes d’estalvis continuen atribuïts als seus
actuals òrgans de govern, els quals, en conseqüència, han
d’adoptar els acords necessaris per a l’execució i compliment adequats de les normes que conté aquesta Llei.
Quarta.–Els actuals membres dels òrgans de govern
de les caixes d’estalvis han de cessar en l’exercici dels
seus càrrecs en el moment de la formació dels nous
òrgans constituïts d’acord amb les normes que estableix
aquesta Llei.
No obstant això, durant el primer any a partir de la constitució de la nova Assemblea General, han de continuar ocupant el seu càrrec com a vocals, juntament amb tots els
membres del nou Consell d’Administració, la meitat dels
vocals actuals del dit Consell, dos dels quals han de ser els
que en l’actualitat tinguin els càrrecs de president i secretari,
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i la resta s’han d’elegir per sorteig entre els que no portin
més de vuit anys en l’exercici d’aquest, respectant en la
mesura que es pugui les proporcions i grups que establia el
Reial decret 2290/1977, de 27 d’agost.
Cinquena.–Si algun dels membres dels òrgans de govern
de les caixes d’estalvis que hagin ocupat el càrrec abans de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei resulti novament elegit, per
al còmput total del seu mandat, que en cap cas no pot superar els vuit anys, s’ha de tenir en compte el temps en què
hagi ocupat el càrrec amb anterioritat.
Disposicions finals
Primera.–S’autoritza el Govern a adoptar les mesures
i dictar les disposicions que siguin necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.
Segona.–Les facultats concedides a l’Assemblea General, en relació amb els estatuts i reglaments de la caixa,
s’entenen sense perjudici de l’aprovació posterior
d’aquests per part del Ministeri d’Economia i Hisenda o la
comunitat autònoma, els quals poden ordenar la modificació en tot cas dels preceptes que no s’ajustin a les normes o principis d’aquesta disposició.
Tercera.–Totes les relacions de les caixes d’estalvis i
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb el
Ministeri d’Economia i Hisenda en les matèries que regula
aquesta Llei s’han d’establir a través del Banc d’Espanya.
Quarta.–U. Les comunitats autònomes, en el marc
de la normativa bàsica de l’Estat, de la qual forma part
aquesta Llei, i en l’àmbit de les seves competències,
poden desplegar-la, en especial en els aspectes següents:
a) Desenvolupar el procediment per elegir i designar
els membres de l’Assemblea General i el Consell d’Administració, en particular, procediment de selecció de les
corporacions municipals i procés electoral de representants dels impositors.
b) Normes de procediment i condicions per a la renovació, reelecció i provisió de vacants dels consellers generals i vocals del Consell d’Administració.
c) Condicions de convocatòria i funcionament de les
assemblees generals.
d) Constitució i funcionament de la Comissió Executiva com a òrgan delegat del Consell d’Administració.
e) Criteris que han d’inspirar la redacció dels reglaments del procediment regulador del sistema de designacions dels membres dels òrgans de govern de les caixes
d’estalvis.
Dos. Les normes a les quals es refereix el número
anterior les ha d’estendre o adaptar el Consell de Ministres, quan sigui necessari, per regular les diferents matèries relacionades amb caixes d’estalvis establertes fora
del territori de la comunitat autònoma.
Tres. No tenen el caràcter de norma bàsica els preceptes d’aquesta Llei que s’especifiquen a continuació:
article 2, 2, paràgraf 1r; article 12, 1, excepte els paràgrafs
1r i 4t; article 13, 2, pel que fa al nombre mínim i màxim
de vocals del Consell d’Administració; article 22, 1, pel que
fa al nombre mínim i màxim de membres de la Comissió
de Control.
Cinquena.–Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que les
competències de les comunitats autònomes se circumscriuen a les caixes d’estalvis que tinguin el seu domicili
social en l’àmbit territorial de la comunitat i per a les activitats realitzades en aquest.
No obstant això, l’Estat ha d’assumir totes les competències en el cas de les caixes d’estalvis sempre que el
volum de dipòsits captats fora del territori de la comunitat
autònoma en què tingui el seu domicili social excedeixi el
50 per 100.
Sisena.–Les comunitats autònomes han de remetre al
Ministeri d’Economia i Hisenda la informació que es
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demani sobre l’activitat que duguin a terme en l’exercici
de les seves competències, en matèria de caixes d’estalvis, per possibilitar la realització de la política monetària i
financera de l’Estat i vetllar per l’observança de les normes bàsiques estatals.
Setena.–Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
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les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al
que disposa aquesta Llei.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palma de Mallorca, 2 d’agost de 1985.
JUAN CARLOS R.

Disposició derogatòria
Queda derogat el Reial decret 2290/1977, de 27 d’agost,
excepte el que estableixen els seus capítols II i III, i totes

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

