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CAP DE L’ESTAT 
28518 LLEI 25/1991, de 21 de novembre, per la qual 

s’estableix una nova organització de les entitats 
de crèdit de capital públic estatal. («BOE» 283, 
de 26-11-1991.)

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

Les transformacions jurídiques i operatives experi-
mentades per les entitats públiques de crèdit al llarg de la 
dècada passada els han permès deixar de ser simples 
administradores dels fons que, captats compulsivament 
en el sistema creditici, el Govern havia decidit destinar al 
finançament concessional de determinades activitats, i 
convertir-se en autèntiques entitats de crèdit que, compe-
tint en igualtat de condicions amb la resta de les entitats, 
han aconseguit ampliar la seva activitat creditícia en apro-
fitar l’especialització en els productes i àmbits sectorials 
que els atorgava la seva llarga tradició.

Tanmateix, malgrat aquestes transformacions, les 
entitats públiques de crèdit continuen patint problemes 
específics que imposen traves a les seves possibilitats de 
competir amb èxit en un mercat financer obert i integrat 
com el que produirà la creació del Mercat Únic i el procés 
de construcció gradual de la Unió Econòmica i Monetària 
en la Comunitat Europea.

La instauració de la plena llibertat de moviment de 
capital i la lliure prestació de serveis financers a l’espai 
comunitari comporten, efectivament, un augment de la 
competència, per la qual cosa, per preservar les possibili-
tats d’èxit de les entitats públiques de crèdit en aquest 
nou mercat integrat, és imprescindible procedir ara a una 
reconfiguració de l’actual organització d’aquestes entitats, 
a fi d’aprofitar al màxim les sinergies que hi ha.

Fins i tot en cas que no hi hagi un programa de cons-
trucció europea, la reorganització de les entitats públiques 
de crèdit continuaria sent una mesura necessària, ja que 
algunes de les febleses que presenten aquestes entitats, i 
que en limiten les possibilitats d’expansió futura, es 
podrien resoldre aprofitant les complementarietats que hi 
ha entre aquestes.

En conseqüència, aquesta Llei estableix una nova 
estructura organitzativa de les entitats públiques de crè-
dit, crea la «Corporación Bancaria de España, Sociedad 
Anónima» i la configura com una societat estatal de les 
que preveu l’article 6.1, a), del text refós de la Llei general 
pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1091/1988, de 23 de setembre. Aquesta nova entitat, que 
actua com a cap del grup, ha d’assumir al seu moment i 
per via de l’ampliació de capital la propietat de les accions 
de titularitat de l’Estat de les entitats «Caja Postal, Socie-
dad Anónima»; «Banco de Crédito Agrícola, Sociedad 
Anónima»; «Banco de Crédito Industrial, Sociedad Anó-
nima»; «Banco de Crédito Local de España, Sociedad 
Anónima»; «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó-
nima», i «Banco Exterior de España, Sociedad Anónima».

D’altra banda, aquesta reorganització exigeix que, 
amb caràcter previ, es procedeixi a la transformació de 
l’organisme autònom Caixa Postal d’Estalvis en la societat 
estatal «Caja Postal, Sociedad Anónima», i a la transmis-
sió, a favor de l’Estat, de les accions de les entitats oficials 
de crèdit de les quals és titular l’Institut de Crèdit Oficial.

Fora d’això, la necessitat de disposar de mecanismes 
àgils que permetin adaptar la banca pública a les tendèn-
cies canviants d’un mercat en el qual la intensitat compe-
titiva i la sofisticació dels seus productes i serveis són 
cada vegada més grans, amb la rapidesa necessària, jus-
tifica l’articulació d’un sistema flexible, incompatible amb 
l’aplicació de determinats preceptes fins ara vigents, que 
afegeixen un règim jurídic especial de dret públic al que 
preveu amb caràcter general per a les societats estatals la 
Llei general pressupostària. D’aquí ve la necessitat, que 
s’incorpora a la disposició derogatòria, de deixar sense 
efecte aquests preceptes, amb la qual cosa unifica, des de 
la perspectiva de la titularitat del capital, el règim jurídic 
de les societats estatals.

En consideració a les exigències que es deriven de les 
circumstàncies exposades, el Govern, a l’empara de les 
previsions que conté l’article 86.1 de la Constitució espa-
nyola, va dictar el Reial decret llei 3/1991, de 3 de maig, 
pel qual s’estableix una nova organització de les entitats 
de crèdit de capital públic estatal, que va ser objecte de 
convalidació pel Ple del Congrés dels Diputats del 30 de 
maig de 1991 i en el qual se’n va acordar la tramitació com 
a projecte de llei pel procediment d’urgència.

Article 1. 

El Govern, en el termini d’un mes des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, ha de procedir a la constitució d’una 
societat estatal de les que preveu l’article 6.1, a), del text 
refós de la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, amb la 
denominació de «Corporación Bancaria de España, Socie-
dad Anónima», amb capital inicial totalment desemborsat 
i enterament de titularitat de l’Estat, i de la quantia neces-
sària per a l’exercici normal de les seves activitats.

«Corporación Bancaria de España, Sociedad Anó-
nima» té la consideració d’entitat de crèdit i l’estatut de 
banc, sense que hi siguin aplicables les limitacions que 
estableix l’article 6.1, I, a) i b), i 6.1, II, a) i b), del Reial 
decret 1144/1988, de 30 de setembre.

Article 2. 

El Govern, en el termini de tres mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, ha de procedir a la constitució 
d’una societat estatal de les que preveu l’article 6.1, a), del 
text refós de la Llei general pressupostària, aprovada pel 
Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, amb 
la denominació de «Caja Postal, Sociedad Anónima», amb 
capital inicial enterament de la titularitat de l’Estat.

«Caja Postal, Sociedad Anónima» té la consideració 
d’entitat de crèdit i l’estatut de banc, sense que hi siguin 
aplicables les limitacions que estableix l’article 6.1, I, a) i 
b), i 6.1, II, a) i b), del Reial decret 1144/1988, de 30 de 
setembre, i ha de prosseguir des de la seva constitució 
efectiva les activitats que com a entitat de crèdit exerceix 
en el present l’organisme autònom Caixa Postal d’Estal-
vis, i s’ha de subrogar en la totalitat dels drets i obligaci-
ons de l’organisme esmentat.

Un cop inscrita en el Registre Mercantil l’escriptura de 
constitució de la societat «Caja Postal, Sociedad Anó-
nima», es produeix l’extinció de la personalitat jurídica de 
l’organisme autònom Caixa Postal d’Estalvis.

El capital social inicial de «Caja Postal, Sociedad Anó-
nima» està xifrat en aquella part del patrimoni net comp-
table que resulti del balanç de l’organisme autònom Caixa 
Postal d’Estalvis, tancat l’últim dia del mes anterior a 
l’atorgament de l’escriptura pública de constitució de la 
nova societat, i que sigui necessària per a l’exercici nor-
mal de la  seva activitat com a subrogada en la posició 
jurídica de l’organisme autònom esmentat.
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Article 3. 

A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, es 
transfereix a l’Estat la titularitat de les accions representa-
tives del capital del «Banco de Crédito Agrícola, Sociedad 
Anónima»; «Banco de Crédito Local, Sociedad Anónima»; 
«Banco de Crédito Industrial, Sociedad Anónima», i 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anónima», que 
en l’actualitat correspon a l’Institut de Crèdit Oficial 
d’acord amb el que preveu l’article 127.4 de la Llei 33/1987, 
de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 
per a 1988, així com de qualsevol altra participació en el 
capital de societats mercantils que en aquesta data tingui 
l’ens públic esmentat.

Correlativament a la transferència d’accions a favor de 
l’Estat a què es refereix el paràgraf anterior, s’han de por-
tar a efecte en el patrimoni de l’Institut de Crèdit Oficial els 
ajustos financers i comptables que siguin procedents per 
mantenir la situació d’equilibri econòmic, financer i patri-
monial d’aquest.

Article 4. 

Es declaren exemptes de qualsevol tribut, de titularitat 
estatal, autonòmica o local, les transmissions, actes i ope-
racions que s’efectuïn o els documents que s’atorguin 
derivats del que disposa aquesta Llei, sense que hi sigui 
aplicable el que preveu l’article 9.2 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. Igual-
ment gaudeixen d’exempció d’aranzels o honoraris per la 
intervenció de fedataris públics i registradors de la propi-
etat i mercantils. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–Els funcionaris públics que prestin els seus 
serveis a l’organisme autònom Caixa Postal d’Estalvis 
poden optar per la seva integració plena en règim de dret 
laboral en les plantilles que s’estableixin a la societat 
«Caja Postal, Sociedad Anónima», amb reconeixement, 
en tot cas, de l’antiguitat que els correspongui per raó 
dels serveis prestats en el dit organisme autònom, i que-
den en els seus cossos d’origen en la situació d’excedèn-
cia voluntària que preveu l’article 29.3, a), de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la 
funció pública, o per la seva reincorporació als llocs de 
treball que els corresponguin al Ministeri o centre al qual 
els destini l’autoritat competent, i causen baixa a tots els 
efectes en el servei a l’organisme autònom.

El personal laboral de l’organisme autònom Caixa 
Postal d’Estalvis queda integrat en la nova societat com a 
conseqüència de la seva transformació, i conserva l’anti-
guitat, la categoria i les retribucions que els corresponia 
en el dit organisme.

Segona.–La societat estatal «Caja Postal, Sociedad 
Anónima» s’entén subrogada des de la seva constitució 
efectiva en els contractes d’arrendament d’immobles con-
certats per l’organisme autònom Caixa Postal d’Estalvis, 
sense que aquesta subrogació impliqui l’alteració de les 
relacions derivades d’aquests contractes d’arrendament.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions que s’opo-
sin al que disposa aquesta Llei, i especialment les 
següents:

De la Llei 2/1962, de 14 d’abril, d’ordenació del crèdit i 
la banca, el paràgraf 3, base 4.

De la Llei 13/1971, de 19 de juny, d’organització i règim 
del crèdit oficial, l’article 11; els apartats d) i e) de l’article 
14; els apartats a), b), c), d) i g), pel que fa a les entitats 
oficials de crèdit, de l’article 16; l’article 19; l’article 25; les 
lletres b) i c) de l’article 26; l’article 27, i l’article 39, quan es 
refereix al fet que la participació pública en el Banc Exte-
rior d’Espanya sempre ha de ser majoritària.

L’article 127 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a 1988, als apartats 
quatre, set i el punt 4 de l’apartat 9.

DISPOSICIÓ FINAL

S’autoritza el Govern a dictar les disposicions i adop-
tar les mesures que siguin necessàries per a l’aplicació 
del que preveu aquesta Llei, que entra en vigor l’endemà 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», data en 
què queda derogat el Reial decret llei 3/1991, de 3 de maig, 
pel qual s’estableix una nova organització de les entitats 
de crèdit de capital públic estatal.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 21 de novembre de 1991.

JUAN CARLOS R. 

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


