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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
14962 Reial decret 937/2020, de 27 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Caixa General de Dipòsits.

I

L’actuació de les administracions públiques s’ha de regir pel principi de servei als 
ciutadans. En aquest sentit, l’organització dels seus mitjans personals, econòmics i tècnics 
s’ha d’encaminar a permetre que les persones i les empreses puguin fer les seves gestions 
administratives de la manera més àgil i senzilla possible, amb la mínima interferència en 
els seus quefers diaris. De la mateixa manera, és necessari evitar que els ciutadans hagin 
d’utilitzar el seu temps i recursos per fer tràmits administratius que siguin prescindibles o 
que es puguin complir d’una manera més còmoda i accessible.

El bon desenvolupament de l’activitat econòmica d’un país depèn del fet que les 
administracions públiques siguin capaces de prestar un servei eficient i de qualitat en les 
qüestions en què es requereixi alguna forma d’intervenció administrativa, sense oblidar 
que les administracions públiques són per si mateixes un motor important de l’activitat 
econòmica quan, per exemple, subscriuen un contracte públic per fer una obra o prestar 
un servei o atorgar una subvenció per promoure el compliment d’un fi d’interès general.

La Caixa General de Dipòsits ha acompanyat al llarg de la seva història els ciutadans 
i les empreses en el desenvolupament de les seves activitats econòmiques, i aquests hi 
han presentat les seves garanties i dipòsits quan ho preveia la normativa aplicable. Això ha 
estat així en les relacions dels particulars amb l’Administració General de l’Estat, com en 
el cas esmentat de la contractació pública, però també en ocasió d’operacions efectuades 
entre particulars, com en els casos en què s’extingeix una societat i és necessari 
reemborsar el resultant de la liquidació als accionistes, alguns d’ells desconeguts.

Convé recordar que la constitució d’una garantia o d’un dipòsit davant la Caixa General 
de Dipòsits és una activitat instrumental o de tràmit que facilita el compliment d’un 
procediment principal, ja sigui un contracte, una expropiació forçosa, una subvenció, o un 
altre tipus d’activitat administrativa; procediment que té una dimensió econòmica i 
persegueix un interès mereixedor d’empara pels poders públics. Per tant, és necessari que 
la Caixa General de Dipòsits actuï de manera que el procediment principal al qual serveix, 
i el fi que aquest persegueix, es puguin complir sense demores i amb eficiència. És 
necessari també que la normativa de la Caixa estigui compassada amb els canvis produïts 
a les normes que regulen els procediments que l’afecten, com ocorre amb la nova 
normativa de contractes, que en preveure la divisió en lots de l’objecte del contracte en 
determinats supòsits pot donar lloc a un increment en el nombre de garanties constituïdes.

A més, les activitats en què intervé la Caixa General de Dipòsits són especialment 
complexes, atès que hi participen múltiples actors, com autoritats, particulars, entitats 
financeres i asseguradores, que actuen en el procediment per facilitar el compliment del 
tràmit vinculat a la garantia o al dipòsit. És necessari, per tant, que els procediments 
estiguin definits de manera que facilitin a cadascuna de les parts intervinents el compliment 
dels seus tràmits i l’exercici dels seus drets.

La importància de les actuacions en què intervé la Caixa General de Dipòsits ha fet 
necessària tradicionalment una adaptació contínua en la seva manera de funcionar, 
aprofitant les possibilitats que li reporten els avenços tècnics per dotar les seves actuacions 
d’un nivell de qualitat concorde amb els temps i les exigències d’una Administració i una 
economia modernes. En l’actualitat, el desenvolupament de l’Administració electrònica i la 
preocupació renovada per evitar càrregues administratives innecessàries als particulars 
requereixen que la Caixa General de Dipòsits adopti aquestes noves formes de 
funcionament i completi l’adaptació dels seus procediments.
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És necessari tenir en compte, sobre això, el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que imposa 
l’obligació d’adaptar els procediments de les administracions públiques a les noves 
previsions en matèria d’implantació de mitjans electrònics. Així, l’article 14 preveu 
l’obligació per part de les persones jurídiques de relacionar-se a través de mitjans 
electrònics amb les administracions públiques, i permet a les persones físiques escollir en 
tot moment si s’hi comuniquen a través de mitjans electrònics, llevat que hi estiguin 
obligades.

A més, es fa necessari revisar i clarificar els procediments que es fan a la Caixa 
General de Dipòsits tenint en compte l’experiència adquirida i les necessitats detectades 
en els últims anys. En concret, és convenient ajustar els procediments relatius a la 
constitució, cancel·lació i confiscació de garanties, així com establir una regulació 
adequada en matèria de prescripció i abandonament de les garanties i els dipòsits.

La profunditat d’aquests canvis exigeix que vinguin acompanyats i orientats per la 
modificació de la normativa aplicable, de manera que l’adaptació es faci amb ple respecte 
als principis de legalitat i seguretat jurídica. El fet que aquests canvis afectin un nombre 
considerable d’articles del Reglament vigent justifica que s’elabori un nou text en comptes 
de modificar-lo.

És per això que, per mitjà d’aquest Reial decret, s’aprova un nou reglament de la Caixa 
General de Dipòsits, que actualitza la seva forma d’organització i funcionament.

II

La disposició addicional desena de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i d’ordre social, va habilitar el Govern per aprovar un nou reglament 
de la Caixa General de Dipòsits que n’actualitzés el marc normatiu, contingut llavors en el 
Reial decret de 19 de novembre de 1929, pel qual es va aprovar el Reglament de la Caixa 
General de Dipòsits i Consignacions. Aquesta habilitació es va materialitzar amb la 
publicació del Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Caixa General de Dipòsits, i, posteriorment, de l’Ordre de 7 de gener de 2000, que el 
desplega. Actualment, per les raons exposades a l’apartat anterior, es fa necessari portar 
a terme una nova actualització d’aquest marc normatiu.

Aquest Reial decret consta d’un article únic, pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa 
General de Dipòsits, amb dues disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una 
disposició derogatòria i sis disposicions finals.

El Reglament s’estructura en tres títols. En el títol I, «Disposicions generals i regles de 
procediment», s’inclouen dos capítols, el primer dedicat a les disposicions generals, que 
incorpora com a novetat un precepte amb les definicions dels conceptes fonamentals de la 
matèria; i el segon dedicat a les regles generals dels procediments que se substancien 
davant la Caixa General de Dipòsits, referits a la constitució de garanties i dipòsits.

Entre altres qüestions, aquest capítol segon recull el principi d’actuació davant la Caixa 
General de Dipòsits per mitjans electrònics, amb les excepcions que preveu la 
Llei  39/2015, d’1 d’octubre; fa menció de manera expressa a la possibilitat d’esmenar les 
deficiències en els procediments davant la Caixa General de Dipòsits tenint en compte la 
normativa comuna del procediment administratiu; i estableix l’obligació que els documents 
presentats davant aquesta respectin en tot cas els models que hagin estat aprovats. La 
utilització dels mitjans electrònics té una doble dimensió, ja que d’una banda implica que 
davant la Caixa s’han de presentar garanties i dipòsits en format electrònic, i de l’altra 
comporta que la manera de relacionar-se amb la Caixa per part dels ciutadans, empreses 
i autoritats s’ha d’articular a través de canals electrònics, tot això sense perjudici de les 
excepcions previstes amb caràcter general a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Quant als procediments de revisió en via administrativa, s’assenyala, donant continuïtat 
a la normativa anterior, que la Caixa General de Dipòsits i els seus òrgans superiors han 
de conèixer en via administrativa de recurs o a través dels procediments de revisió d’ofici, 
si s’escau, dels assumptes que afectin el seu funcionament i competències, de manera 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 310  Dijous 26 de novembre de 2020  Secc. I. Pàg. 3

que les qüestions referides a actuacions de competència de les autoritats han de ser 
substanciades davant d’aquestes.

El títol II del Reglament regula els aspectes que afecten les garanties i es divideix al 
seu torn en cinc capítols.

El capítol I conté una sèrie de disposicions generals sobre el procediment i els requisits 
per a la constitució de les garanties, les incidències que es poden produir durant la vida de 
la garantia, la substitució de les garanties i els procediments de cancel·lació i confiscació. 
Quant a la forma de constitució de les garanties, es mantenen les garanties en efectiu, 
avals i assegurances de caució, però només es permet constituir garanties amb valors de 
deute de l’Estat, i se suprimeix, per tant, la possibilitat de constituir garanties amb altres 
tipus de valors.

Atesa la pèrdua del caràcter presencial del procediment davant la Caixa General de 
Dipòsits, motivada per la seva adaptació electrònica, en aquest capítol també es concreten 
determinats aspectes del procediment que en l’antiga normativa no estaven definits 
expressament. Així, es regula expressament el moment en què es constitueix formalment 
la garantia, que és quan es faci el pagament en l’entitat col·laboradora, si es tracta de 
garanties en efectiu, i quan s’aporti davant la Caixa la documentació preceptiva, per a la 
resta de modalitats de garanties.

També hi ha novetats en relació amb el règim de cancel·lació de les garanties, ja que 
amb la nova normativa es clarifica que és la Caixa General de Dipòsits, i no l’autoritat a 
disposició de la qual es va constituir la garantia, l’òrgan competent per a aquesta. Per a 
això, l’autoritat competent ha de remetre l’ordre de cancel·lació corresponent a la Caixa, 
perquè aquesta procedeixi a cancel·lar-la.

El capítol II està dedicat a les garanties en efectiu. En aquest Reglament es defineixen 
de manera més detallada els passos necessaris per constituir aquestes garanties, i es 
recull expressament la manera de procedir en la pràctica actual. L’interessat ha d’utilitzar 
el document expedit per la Caixa, que ha de comptar amb un número de justificant, per 
ingressar l’efectiu a l’entitat col·laboradora corresponent.

També es preveu una regulació específica sobre els procediments de prescripció i 
abandonament de les garanties en efectiu, necessària per resoldre alguns dubtes sorgits 
amb l’antiga regulació en la tramitació d’aquests expedients. El fet que només es prevegi 
la prescripció i l’abandonament de les garanties constituïdes en efectiu es deu al fet que la 
resta de garanties no donen lloc a la posada a disposició d’una quantia econòmica a favor 
del Tresor Públic ni a la correlativa obligació de la seva restitució una vegada cancel·lada 
la garantia. No és procedent, per tant, l’aplicació de la figura de la prescripció o de 
l’abandonament en relació amb les garanties constituïdes mitjançant avals o assegurances 
de caució ja que en aquests casos no es transfereixen uns diners al Tresor Públic que 
hagin de ser restituïts. Pel que fa a les garanties constituïdes en valors, és necessari 
recordar que, al contrari del que ocorria en el passat, aquestes ja no es constitueixen 
mitjançant la posada a disposició física de la Caixa dels valors en si mateixos, sinó 
mitjançant la immobilització dels valors en el propi compte del garantit, per la qual cosa en 
aquests supòsits no cal parlar d’abandonament de valors a la Caixa. Tot això sense 
perjudici que s’hagi previst l’aplicació d’un règim transitori per als valors dipositats 
físicament a la Caixa d’acord amb la normativa anterior.

Els capítols III a V estan dedicats a la regulació de les garanties constituïdes mitjançant 
aval, assegurança de caució o valors de deute públic, precisant les característiques de 
cada modalitat, i amb previsions sobre la constitució, la cancel·lació o la confiscació 
eventual d’aquestes garanties. La regulació en aquests casos és molt semblant, ateses les 
similituds entre aquests tipus de garanties. Les novetats més rellevants que s’introdueixen 
estan referides a les garanties constituïdes mitjançant assegurança de caució, atès que 
preveuen expressament la limitació de deu anys en la seva durada, d’acord amb el que 
preveu la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, i en relació amb la 
regulació de les garanties constituïdes en valors de deute públic, respecte de les quals 
s’estableix un termini d’amortització mínim dels valors i es preveu el règim aplicable a la 
cancel·lació i confiscació parcials.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 310  Dijous 26 de novembre de 2020  Secc. I. Pàg. 4

El títol III del Reglament regula els dipòsits i es divideix en dos capítols. El primer recull 
les disposicions generals, amb les diferents modalitats i el règim jurídic dels dipòsits, i el 
segon es refereix a les actuacions de la Caixa General de Dipòsits en relació amb aquests. 
La principal novetat d’aquesta regulació és la supressió de les referències específiques 
que contenia el Reglament anterior a les lleis i els articles que preveien la constitució de 
dipòsits, ja que aquestes referències no tenen rellevància jurídica per si mateixes i 
ràpidament van quedant obsoletes a mesura que les normes esmentades es deroguen.

El Reial decret incorpora, a més, dues disposicions addicionals, tres disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria i sis disposicions finals. S’ha introduït una disposició 
transitòria que permet, amb caràcter general, donar de baixa les garanties i els dipòsits 
constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, quan hagi transcorregut un 
termini de vint anys des de la seva constitució. L’objectiu d’aquesta disposició és poder 
cancel·lar internament expedients antics, que en la majoria dels casos són d’escàs import, 
mitjançant un procediment àgil i senzill. D’aquesta manera s’aconsegueix una eficiència més 
gran en la gestió dels expedients de garanties i dipòsits, ja que s’evita tenir oberts expedients 
que en realitat ja fa temps que van ser conclosos, tot això sense perjudici que les garanties i 
els dipòsits puguin ser rehabilitats posteriorment si es justifica que segueixen vigents.

Aquest Reial decret respon als principis de bona regulació que conté l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En particular, respon als principis de necessitat i eficàcia ja que 
amb l’actualització del marc normatiu de la Caixa General de Dipòsits es busca l’adaptació 
dels seus procediments a les necessitats actuals. Compleix el principi de proporcionalitat 
atès que no imposa obligacions o càrregues als particulars més enllà de les necessàries 
per a la constitució i gestió adequades de les garanties i els dipòsits, i dona resposta al 
principi de seguretat jurídica atès que actualitza i concreta el marc normatiu aplicable a la 
matèria. També és concorde amb el principi de transparència ja que l’actualització i la 
fixació dels procediments aporta més claredat sobre les actuacions de la Caixa General de 
Dipòsits. Finalment, aquesta norma és coherent amb el principi d’eficiència, ja que 
racionalitza i porta a terme una adaptació electrònica dels procediments de la Caixa 
General de Dipòsits.

En la seva tramitació s’ha fet el tràmit d’audiència pública, s’ha sol·licitat un informe a 
tots els departaments ministerials i s’ha obtingut l’aprovació prèvia del Ministeri de Política 
Territorial i Funció Pública.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, 
amb l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 
d’octubre de 2020,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits (d’ara endavant, la Caixa).

Disposició addicional primera. Informe preceptiu de la Caixa.

La Caixa, a través de la Direcció General del Tresor i Política Financera, ha d’informar 
preceptivament sobre qualsevol projecte de disposició reglamentària pel qual s’estableixi 
l’obligació de constituir qualsevol tipus de garantia o dipòsit davant aquella, per tal 
d’adequar la gestió d’aquestes garanties o dipòsits al que disposa el Reglament que 
aprova aquest Reial decret.

Disposició addicional segona. Anuncis en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Els anuncis relatius a la prescripció i declaració d’abandonament de garanties i dipòsits 
tenen el caràcter de resolucions d’inserció obligatòria, als efectes del que disposa l’article 
27 del Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, d’ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de 
l’Estat».
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Disposició transitòria primera. Règim jurídic de les garanties i els dipòsits constituïts 
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

1. Les garanties i els dipòsits constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, i que segueixin vigents, es regeixen per la normativa en vigor abans de l’aprovació 
d’aquest Reial decret pel que fa als requisits de la seva constitució. La seva substitució, 
cancel·lació o confiscació, així com les incidències, es regulen pel que disposa aquest 
Reial decret sempre que es produeixin després de la seva entrada en vigor.

2. Les garanties existents a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i constituïdes 
mitjançant valors que no siguin valors de deute de l’Estat mantenen la seva vigència fins 
que sigui procedent la seva cancel·lació o confiscació. En cas que siguin substituïdes, ha 
de ser mitjançant alguna de les garanties que preveu l’article 12 del Reglament que 
s’aprova per mitjà d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria segona. Vigència i conservació de garanties i dipòsits constituïts 
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

1. En el cas de garanties i dipòsits constituïts abans de l’1 de gener de 2000, 
l’autoritat a disposició de la qual es va constituir la garantia o el dipòsit disposa d’un termini 
de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret per comunicar a la Caixa la 
vigència o no d’aquests. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi rebut la 
comunicació, i fetes les comprovacions oportunes perquè es considera que ja no està 
vigent, la Caixa pot donar de baixa en els seus registres aquestes garanties i dipòsits, amb 
ingrés en el Tresor dels imports corresponents a les garanties i dipòsits en efectiu 
constituïts en aquella.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, si després es constata la vigència 
d’alguna garantia o dipòsit la baixa del qual s’hagi acordat, s’han d’adoptar les mesures 
oportunes per a la seva rehabilitació en els registres de la Caixa.

3. El que preveuen els apartats anteriors d’aquesta disposició és aplicable a les 
garanties i els dipòsits constituïts des de l’1 de gener de 2000 fins a la data d’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret l’antiguitat dels quals sigui superior a vint anys.

4. En relació amb les garanties ja cancel·lades i la documentació de les quals no hagi 
estat retornada a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, els interessats tenen un termini 
de tres mesos, a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, per recollir els 
documents amb què, si s’escau, van ser constituïdes, transcorregut el qual la Caixa ha de 
procedir a arxivar-los o destruir-los d’acord amb la normativa aplicable. Si transcorregut el 
termini de tres mesos l’interessat requereix els documents i aquests han estat arxivats o 
destruïts, la Caixa ha d’emetre un certificat en què consti la cancel·lació de la garantia.

Disposició transitòria tercera. Vigència dels models de presentació de documents davant 
la Caixa actualment existents.

Mentre no s’aprovin els models de presentació de documents en paper davant la Caixa 
mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació 
Digital, d’acord amb el que preveu la disposició final cinquena, continuen vigents els 
models previstos a l’Ordre de 7 de gener de 2000, per la qual es desplega el Reial decret 
161/1997, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits, 
i a la Resolució de 13 de setembre de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera, per la qual s’aprova el model de certificat de legitimació per a la immobilització 
de valors aportats com a garantia i expedits a favor de la Caixa General de Dipòsits.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les normes següents:

a) El Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Caixa General de Dipòsits.
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b) La disposició addicional sisena del Reial decret 878/2015, de 2 d’octubre, sobre 
compensació, liquidació i registre de valors negociables representats mitjançant anotacions 
en compte, sobre el règim jurídic dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de 
contrapartida central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a 
negociació en un mercat secundari oficial.

c) L’Ordre de 9 de gener de 1970, sobre reorganització i mecanització dels serveis de 
la Caixa General de Dipòsits.

d) L’Ordre de 7 de gener de 2000, per la qual es desplega el Reial decret 161/1997, 
de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits.

Disposició final primera. Modificació del Reglament hipotecari, aprovat pel Decret de 14 
de febrer de 1947.

El Reglament hipotecari, aprovat pel Decret de 14 de febrer de 1947, queda modificat 
de la manera següent:

U. Es modifica l’article 236-k del Reglament hipotecari, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 236-k.

1. El preu de la rematada s’ha de destinar sense dilació al pagament del 
creditor que hagi instat la seva execució en la mesura garantida per la hipoteca.

2. Si no hi ha creditors posteriors i el crèdit s’ha pagat per complet, el sobrant 
s’ha de lliurar al propietari de la finca.

3. Si el crèdit s’ha pagat només en part, fins a l’import de la cobertura 
hipotecària, el sobrant s’ha de destinar al pagament de la resta pendent del deute 
sempre que el propietari sigui el mateix deutor i no hi hagi altres creditors posteriors, 
i el que si s’escau quedi encara després del pagament s’ha de lliurar al propietari de 
la finca. Si el propietari de la finca és una persona diferent del deutor, el sobrant de 
l’import garantit per la hipoteca s’ha de lliurar al propietari de la finca esmentat, 
sempre que no hi hagi altres creditors posteriors.

4. Si hi ha creditors posteriors, el sobrant s’ha de consignar a la Caixa General 
de Dipòsits i queda afecte a les resultes dels crèdits esmentats, així com del 
pagament de la resta del crèdit que excedeixi l’import de la cobertura hipotecària. 
Aquesta circumstància s’ha de fer constar en el Registre per nota marginal.

5. El Notari ha de practicar la liquidació de despeses considerant exclusivament 
els honoraris de la seva actuació i els derivats dels diferents tràmits seguits.»

Dos. S’afegeix un nou article 236-p al Reglament hipotecari, amb el contingut 
següent:

«Article 236-p.

1. La devolució del sobrant consignat a la Caixa General de Dipòsits en la 
venda extrajudicial de béns hipotecats s’inicia per sol·licitud de l’interessat adreçada 
a la mateixa Caixa General de Dipòsits, en la qual ha de constar el nom i la població 
del notari davant el qual s’hagi efectuat la venda i la identificació dels béns afectats, 
amb expressió de les dades registrals si s’escau.

2. La Caixa General de Dipòsits ha de donar trasllat immediatament de la 
sol·licitud al notari davant el qual s’hagi fet la venda.

3. Un cop rebuda pel notari la sol·licitud de l’interessat, ha d’obtenir del 
registrador competent en el termini de cinc dies la certificació de càrregues 
posteriors a la hipoteca executada, no incloses en la certificació per la qual es va 
iniciar la venda extrajudicial perquè eren posteriors a la nota marginal d’expedició de 
càrregues i que estiguessin vigents immediatament abans de practicar-se la 
inscripció de l’adjudicació.
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A continuació, el notari ha de notificar en el termini d’uns altres cinc dies 
següents a la recepció de la certificació als creditors que figurin a la certificació i, en 
cas que el propietari sigui el mateix deutor, al creditor hipotecari el crèdit del qual no 
s’hagi pagat per complet el seu criteri respecte de l’ordre de pagament en què s’ha 
d’efectuar d’acord amb les regles generals de prelació de crèdits, així com si s’escau 
la quantitat que correspongui percebre del sobrant a l’interessat, i ha d’obtenir 
l’acord de tots ells.

Els creditors poden al·legar en el termini de cinc dies el que convingui al seu 
dret, i el notari pot modificar l’ordre de distribució proposat acollint les pretensions 
formulades si amb això s’aconsegueix l’acord.

4. Una vegada complert el tràmit anterior, el notari s’ha d’adreçar a la Caixa 
General de Dipòsits i indicar-li si hi ha hagut o no acord entre els creditors pel que 
fa al repartiment del sobrant.

Si n’hi ha hagut, ha de remetre l’escriptura pública en la qual es formalitzi aquest 
acord dels creditors i l’ordre de cancel·lació del dipòsit indicant els perceptors i les 
quanties a percebre, i la Caixa General de Dipòsits ha de fer el pagament de 
conformitat amb aquestes.

Si no hi ha hagut acord sobre la distribució proposada pel notari, la Caixa 
General de Dipòsits ho ha de comunicar al sol·licitant, i aquest s’ha de dirigir als 
tribunals ordinaris perquè aquests determinin qui té dret a percebre el sobrant.

5. Les mateixes regles són aplicables a la devolució de les quantitats 
consignades a la Caixa General de Dipòsits per a la reinscripció de les vendes amb 
condicions rescissòries i resolutòries, que s’hagin rescindit o resolt en escriptura 
pública.

En el supòsit que la rescissió o resolució s’hagi produït mitjançant un 
procediment judicial, correspon al lletrat de l’Administració de justícia del jutjat 
competent, que s’ha d’identificar a la sol·licitud, determinar l’ordre de pagament i la 
quantitat si s’escau a percebre pel sol·licitant.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.6a, 11a i 13a de 
la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència sobre legislació mercantil, 
bases de l’ordenació de crèdit, banca i assegurances, i bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica.

La disposició final tercera es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.18a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència sobre la legislació bàsica 
sobre contractes.

Disposició final tercera. Aplicació supletòria respecte de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014.

Les garanties prestades en l’àmbit de la contractació de les administracions públiques 
que no hagin estat presentades davant la Caixa es regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, i les seves normes de desplegament, i, de manera supletòria, pel 
Reglament de la Caixa General de Dipòsits que aprova aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Habilitació normativa.

1. S’habilita la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital 
a dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions necessàries per al 
desplegament i l’aplicació del que disposa aquest Reial decret.
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2. La persona titular del Ministeri d’Hisenda, en el marc del Reial decret 578/2001, d’1 
de juny, pel qual es regulen els principis generals del sistema d’informació comptable de 
l’Administració General de l’Estat, ha d’establir les instruccions comptables que serveixin 
de base a la constitució i cancel·lació de garanties i dipòsits en efectiu, a la confiscació de 
qualssevol de les modalitats de garantia previstes en el Reglament que aprova aquest 
Reial decret i a la prescripció dels dipòsits constituïts d’acord amb aquest, i ha de fer les 
adaptacions que siguin necessàries al Pla general de comptabilitat pública, aprovat per 
l’Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril.

Disposició final cinquena. Models de presentació de documents.

Els models de presentació de documents davant la Caixa s’han d’aprovar, modificar i 
suprimir mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i 
Transformació Digital, sense perjudici del que disposa l’article 10.2 del Reglament que 
s’aprova per mitjà d’aquest Reial decret.

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 2 de gener de 2021.

Madrid, 27 d’octubre de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta tercera del Govern
 i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital,

NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
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REGLAMENT DE LA CAIXA GENERAL DE DIPÒSITS

TÍTOL I

Disposicions generals i regles de procediment

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reglament regula el funcionament de la Caixa General de Dipòsits (d’ara 
endavant, la Caixa) en els aspectes concernents a les modalitats, els requisits i la gestió 
de les garanties i dels dipòsits que es constitueixin davant seu.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reglament s’entén per:

a) Autoritat:

1r L’Administració General de l’Estat, i qualsevol dels seus òrgans superiors o 
directius, i el sector públic institucional estatal previst a l’article 2.2 de la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, general pressupostària.

2n Les institucions i els organismes de la Unió Europea, en els supòsits que ho 
determinin la normativa de la Unió o les disposicions que la transposin o la despleguin en 
l’ordenament jurídic intern.

3r Altres administracions públiques, sempre que així es prevegi mitjançant un conveni 
entre l’Administració General de l’Estat i l’Administració corresponent.

b) Caixa General de Dipòsits: la Caixa General de Dipòsits o les seves sucursals 
enquadrades en les delegacions d’Economia i Hisenda.

c) Constituent: persona que constitueix la garantia en efectiu o en valors o el dipòsit 
davant la Caixa en nom propi.

d) Dipòsit: el que s’hagi de presentar per a la seva custòdia a la Caixa d’acord amb 
el que preveu l’article 40.

e) Garant: persona que garanteix el compliment de l’obligació del garantit mitjançant 
un aval o una assegurança de caució.

f) Garantia: la que s’hagi de presentar a la Caixa amb la finalitat d’assegurar el 
compliment d’obligacions davant les autoritats definides a la lletra a).

g) Garantit: persona en nom de la qual es constitueix una garantia mitjançant un aval 
o una assegurança de caució.

h) Propietari: persona titular de l’efectiu o dels valors en què es constitueix la garantia 
o el dipòsit.

Article 3. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reglament és aplicable a les garanties i els dipòsits que s’hagin de presentar 
davant la Caixa.

Article 4. Organització administrativa.

1. La Caixa es configura com una unitat administrativa sense consideració d’òrgan 
administratiu integrada a la Direcció General del Tresor i Política Financera del Ministeri 
d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
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2. Les funcions relatives a la Caixa General de Dipòsits s’atribueixen a la Direcció 
General del Tresor i Política Financera, integrada a la Secretaria General del Tresor i 
Finançament Internacional.

3. En l’àmbit provincial, els serveis de la Caixa els presten les seves sucursals, 
enquadrades en les delegacions d’Economia i Hisenda.

4. La Caixa actua d’acord amb les instruccions de les autoritats a disposició de les 
quals es va constituir la garantia o el dipòsit corresponent i de conformitat amb el que 
disposa aquest Reglament.

CAPÍTOL II

Regles generals dels procediments davant la Caixa

Article 5. Regles aplicables a les garanties i als dipòsits.

Les regles que conté aquest capítol són aplicables als procediments efectuats davant 
la Caixa en relació amb les garanties i els dipòsits que regula aquest Reglament.

Article 6. Actuacions davant la Caixa.

1. Les actuacions davant la Caixa dels subjectes a què es refereix l’article 14.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, s’han de fer a través de mitjans electrònics.

2. Les persones físiques poden dur a terme les seves actuacions davant la Caixa de 
manera presencial o a través de mitjans electrònics.

3. Els òrgans, els organismes i les entitats que integren el sector públic han de dur a 
terme totes les seves actuacions davant la Caixa per mitjans electrònics.

4. Les actuacions davant la Caixa que s’hagin de fer per mitjans electrònics s’han de 
tramitar necessàriament a través dels canals d’accés, sistemes i aplicacions que estableixi 
a aquests efectes la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional.

Article 7. Presentació de poders davant la Caixa.

Els poders que s’hagin de presentar davant la Caixa per a la constitució de garanties 
o dipòsits s’han d’ajustar al model previst mitjançant una ordre de la persona titular del 
Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital i ser validats prèviament i per una sola 
vegada per l’Advocacia de l’Estat a la Secretaria General del Tresor i Finançament 
Internacional o a les delegacions d’Economia i Hisenda, sense perjudici del que disposa la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en matèria d’apoderaments.

Article 8. Règim d’esmenes.

En cas que la documentació amb la qual es constitueix la garantia o el dipòsit no 
compleixi els requisits exigibles, s’ha d’aplicar el que disposen els articles 68 i 73 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, segons correspongui, i s’ha de requerir l’interessat, per part de 
l’autoritat o de la Caixa, segons correspongui, perquè en el termini de deu dies comptats a 
partir de l’endemà de la notificació de l’acte corresponent procedeixi a esmenar-ho, amb 
indicació que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició o tràmit.

Article 9. Revisió i impugnació dels actes de la Caixa.

1. Les resolucions i actes que es dictin en l’exercici de les competències previstes en 
aquest Reglament són revisables en els termes que estableixen la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

2. En els procediments administratius de revisió que se suscitin, els òrgans 
competents de la Caixa han de conèixer únicament de les qüestions derivades del 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 310  Dijous 26 de novembre de 2020  Secc. I. Pàg. 11

funcionament de la Caixa i dels actes administratius dictats per aquesta. En cap cas no es 
pot sol·licitar davant la Caixa la revisió d’actes administratius i actuacions dictats per les 
autoritats a disposició de les quals es constitueixen les garanties o els dipòsits.

Article 10. Format de la presentació de documents.

1. Les garanties i els dipòsits s’han de presentar en format electrònic, sense perjudici 
de les persones que puguin presentar garanties o dipòsits en format paper d’acord amb el 
que preveu l’article 6.

2. Els interessats han de presentar els documents davant la Caixa d’acord amb els 
models previstos mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics 
i Transformació Digital quan els presentin en format paper. En cas contrari, la presentació 
s’ha de fer d’acord amb els formats previstos en els canals d’accés, sistemes i aplicacions 
electrònics que s’hagin establert a aquest efecte a la seu electrònica corresponent.

Article 11. Sol·licitud d’informació.

1. La Caixa pot sol·licitar a les autoritats a què es refereix l’article 2.a) que se li remeti 
la llista de les obligacions de la seva competència garantides davant la Caixa que 
romanguin vigents o extingides, indicant en aquest últim cas la data d’extinció, als efectes 
de la bona gestió de les garanties constituïdes davant la Caixa.

2. Igualment, la Caixa pot sol·licitar a les autoritats a què es refereix l’article 2.a) 
qualsevol altra informació que sigui pertinent per a la bona gestió de les garanties i els 
dipòsits constituïts davant la Caixa.

TÍTOL II

Garanties

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 12. Constitució de les garanties.

1. S’han de presentar davant la Caixa les garanties que s’hagin de constituir a 
disposició de les autoritats previstes a l’article 2.a) en els termes i amb els condicionants 
previstos a l’article esmentat.

2. Les garanties s’han de constituir a la Caixa en les modalitats següents:

a) Efectiu.
b) Avals prestats per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de 

garantia recíproca.
c) Assegurances de caució atorgats per entitats asseguradores.
d) Valors de deute de l’Estat.

3. La Caixa no accepta cap altra modalitat de garantia diferent de les que preveu 
aquest article.

La normativa reguladora de cada procediment pot limitar el tipus de garantia acceptable 
d’entre les que preveu aquest Reglament quan hi hagi causes que ho justifiquin, en 
particular les relatives a la durada temporal de la garantia, i amb ple respecte dels principis 
previstos a l’article 5 de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de 
mercat. És responsabilitat de l’interessat presentar la garantia d’acord amb la normativa 
aplicable.

4. La constitució de la garantia en efectiu queda acreditada mitjançant el justificant de 
pagament que emeti l’entitat col·laboradora on es produeixi l’ingrés.
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La constitució de les garanties mitjançant avals, assegurances de caució o valors de 
deute públic queda acreditada pel resguard que expedeixi la Caixa.

5. La data de constitució de la garantia en efectiu és aquella en què es produeixi el 
seu ingrés a l’entitat col·laboradora d’acord amb el que disposa l’Ordre PRE/1064/2016, de 
29 de juny, per la qual es desplega parcialment el Reglament general de recaptació, 
aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que fa al procediment de recaptació 
de recursos no tributaris ni duaners de titularitat de l’Administració General de l’Estat a 
través d’entitats col·laboradores. La data de constitució de la resta de garanties és aquella 
en què l’interessat presenti la documentació en el registre de la Caixa, d’acord amb el que 
preveu aquest Reglament.

6. Quan s’hagi constituït una garantia provisional davant la Caixa, en aplicació del 
que preveu l’article 106.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
l’adjudicatari del contracte s’ha d’adreçar a la Caixa i fer constar que sol·licita aplicar 
l’import de la garantia provisional a la definitiva que, com a tal adjudicatari, li correspon 
constituir.

Un cop rebuda la sol·licitud a què es refereix l’apartat anterior, la Caixa ha d’aplicar 
l’import de la garantia provisional a la definitiva mitjançant l’expedició del document que es 
determini mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i 
Transformació Digital o mitjançant els canals electrònics previstos per la Caixa. La 
diferència entre l’import de la garantia definitiva i la quantitat aplicada amb càrrec a la 
garantia provisional s’ha de constituir, amb caràcter previ a aquesta aplicació, d’acord amb 
les normes que regulen la constitució de garanties a la Caixa.

En els supòsits en què s’hagi sol·licitat l’aplicació de l’import de la garantia provisional 
a la definitiva, l’òrgan de contractació no ha d’emetre l’ordre de cancel·lació de la garantia 
provisional. Quan sigui procedent la devolució de la garantia definitiva, l’autoritat ha de 
donar l’ordre de cancel·lació, en els termes previstos en aquest Reglament, acompanyada 
dels resguards de constitució de la garantia provisional, el document d’aplicació de l’import 
d’aquesta garantia a la definitiva i el resguard de constitució de garantia per la diferència a 
què es refereixen els apartats anteriors.

Només es poden constituir garanties d’acord amb el que disposa l’apartat anterior 
quan concorrin els requisits següents:

a) La garantia provisional i la definitiva es constitueixen en efectiu.
b) L’òrgan contractant és una autoritat prevista a l’article 2.a) 1r.

Article 13. Incidències.

1. Si l’entitat garant és declarada en concurs de creditors o ha quedat sense efecte 
l’autorització administrativa per a l’exercici de la seva activitat, o si per qualsevol altra raó 
aliena a la voluntat del garantit o del garant la garantia constituïda no té validesa o vigència 
o la perd, o es posa en risc greu la protecció que la garantia ha d’atorgar, l’obligat a prestar 
garantia n’ha de constituir una altra de la mateixa modalitat, o d’una altra de les que recull 
l’article 12.2, en el termini màxim de tres mesos des de la data en què s’hagi produït la 
incidència.

2. En els supòsits de declaració de concurs de creditors o de pèrdua de l’autorització 
administrativa, el termini previst a l’apartat anterior es computa des que es produeixi la 
declaració o la pèrdua. A la resta de casos esmentats a l’apartat anterior, coneguda la 
incidència, l’autoritat, prèvia audiència, pot sol·licitar als interessats la substitució de la 
garantia i la resta d’actuacions que, si s’escau, siguin procedents.

Article 14. Substitució de les garanties.

1. L’interessat que mantingui una garantia a la Caixa la pot substituir per una altra. 
Per a això ha d’aportar a la Caixa l’autorització de l’autoritat a disposició de la qual es va 
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constituir la primera garantia. La substitució s’ha de fer d’acord amb els procediments de 
constitució de garanties que estableix aquest Reglament.

2. Una vegada constituïda la nova garantia s’ha de cancel·lar la garantia anterior. 
L’autorització per a la substitució d’una garantia és títol suficient per iniciar el procediment 
de cancel·lació de la garantia substituïda.

3. Quan no s’hagi substituït la garantia constituïda en valors amb caràcter previ a la 
seva amortització, la transformació en una garantia en efectiu, d’acord amb el que disposa 
l’article 36.2.b), s’ha de comunicar mitjançant la seva publicació a la pàgina web de la 
Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional.

Des del moment de la publicació de la transformació de la garantia, la persona o 
l’entitat constituent es pot adreçar a la Caixa General de Dipòsits per substituir la garantia 
transformada per una altra modalitat de les que preveu l’article 12.2.

Article 15. Procediment de cancel·lació i devolució de les garanties.

1. D’acord amb la normativa reguladora de les obligacions garantides, l’autoritat a 
disposició de la qual es va constituir la garantia ha de dictar una ordre de cancel·lació, total 
o parcial, mitjançant l’emplenament del model previst mitjançant una ordre de la persona 
titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, o mitjançant els canals 
electrònics previstos per la Caixa, i l’ha de remetre a la Caixa perquè aquesta procedeixi a 
tramitar-la d’acord amb el procediment que correspongui segons la seva naturalesa.

2. Un cop cancel·lada la garantia, els interessats tenen un termini d’un any per recollir 
els documents amb què, si s’escau, va ser constituïda, transcorregut el qual sense que 
s’hagi produït la devolució la Caixa ha de procedir arxivar-los o destruir-los d’acord amb la 
normativa aplicable. Si transcorregut el termini d’un any l’interessat requereix els 
documents i aquests han estat arxivats o destruïts la Caixa ha d’emetre un certificat en què 
consti la cancel·lació de la garantia.

Article 16. Procediment de confiscació de les garanties.

1. La confiscació total o parcial de la garantia per part de la Caixa requereix la 
sol·licitud de l’autoritat a disposició de la qual es va constituir la garantia, en la qual s’ha 
d’acreditar:

a) Que l’acte pel qual es declara l’incompliment per part de l’obligat és immediatament 
executiu i no concorre cap de les excepcions previstes a l’article 98.1 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre.

b) La quantia de la garantia a confiscar.
c) La notificació a l’interessat de l’inici del procediment de confiscació per part de 

l’autoritat a disposició de la qual es va constituir la garantia, als efectes de l’audiència 
prevista a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En aquest sentit es considera 
interessat tant el garant com el garantit.

2. La sol·licitud de confiscació s’ha d’ajustar al model recollit mitjançant una ordre de 
la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital o al que 
estableixen els canals electrònics previstos per la Caixa.

3. La Caixa ha de revisar la sol·licitud i n’ha de requerir l’esmena a l’autoritat en el 
termini de deu dies en cas que no compleixi el que preveuen els apartats anteriors.

4. La Caixa ha d’ordenar la confiscació de l’efectiu o requerir al garant, en el cas de 
garanties constituïdes en avals o assegurança de caució, o al garantit o titular dels valors, 
en el cas de garanties constituïdes en valors de deute públic, la realització del pagament 
d’acord amb la naturalesa de la garantia.

5. L’impagament dins dels terminis previstos en el Reglament general de recaptació, 
aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, determina el cobrament mitjançant el 
procediment de constrenyiment. A aquests efectes, la certificació de descobert acreditativa 
del crèdit de l’autoritat l’expedeix l’Oficina de Comptabilitat de la Intervenció Delegada a la 
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Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional o a les delegacions d’Economia 
i Hisenda, segons que correspongui.

6. Un cop confiscada la garantia, els interessats tenen un termini d’un any per recollir 
els documents amb què, si s’escau, va ser constituïda, transcorregut el qual la Caixa els 
ha d’arxivar o destruir d’acord amb la normativa aplicable. Si transcorregut el termini d’un 
any l’interessat requereix els documents i aquests han estat arxivats o destruïts, la Caixa 
ha d’emetre un certificat en què consti la confiscació de la garantia.

7. Un cop confiscada la garantia, la Caixa ho ha de comunicar a l’autoritat.
8. En el supòsit que una autoritat de les que preveu l’article 2.a) emeti a la Caixa una 

sol·licitud de confiscació d’una garantia en efectiu o en valors respecte a una entitat sense 
tenir coneixement que l’entitat ha estat declarada en concurs de creditors, la Caixa ha de 
posar aquesta circumstància en coneixement de la mateixa autoritat perquè aquesta li 
confirmi si escau continuar amb la confiscació. Els recursos que es presentin en relació 
amb la situació concursal de l’entitat són de competència de l’autoritat corresponent.

Article 17. Ordres judicials i administratives d’embargament de garanties.

La Caixa ha d’executar les ordres judicials i administratives d’embargament de 
garanties constituïdes davant la Caixa. Prèviament a l’execució, la Caixa ho ha de 
comunicar a les autoritats a favor de les quals es va constituir la garantia perquè formulin 
al·legacions en el termini màxim de quinze dies. La Caixa ha de remetre les al·legacions a 
l’òrgan judicial o administratiu que ha emès l’ordre als efectes que siguin procedents, 
sense perjudici que la mateixa autoritat pugui efectuar directament la remissió de les seves 
al·legacions a l’òrgan judicial o administratiu posant-ho en coneixement de la Caixa.

CAPÍTOL II

Garanties en efectiu

Article 18. Característiques de les garanties en efectiu.

Les garanties en efectiu s’han de constituir en euros i no reporten interessos.

Article 19. Constitució de les garanties en efectiu.

1. La constitució d’una garantia en efectiu requereix l’ingrés del seu import en el 
Tresor Públic en els termes que estableix l’Ordre PRE/1064/2016, de 29 de juny, per la 
qual es desplega parcialment el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 
939/2005, de 29 de juliol, pel que fa al procediment de recaptació de recursos no tributaris 
ni duaners de titularitat de l’Administració General de l’Estat a través d’entitats 
col·laboradores.

2. L’interessat ha de sol·licitar a la Caixa l’expedició del document d’ingrés 
corresponent, que ha de contenir, entre altra informació, el número de justificant associat. 
A aquests efectes l’interessat ha d’aportar a la Caixa la informació necessària per emplenar 
el document d’ingrés.

3. Posteriorment, l’interessat ha d’ingressar l’import de la garantia en una entitat 
col·laboradora mitjançant el document d’ingrés prèviament expedit per la Caixa. Una 
vegada fet l’ingrés, l’entitat col·laboradora ha d’emetre o validar, segons que correspongui, 
el justificant de pagament als efectes del que disposa l’article 12.

Article 20. Cancel·lació i devolució de les garanties en efectiu.

1. La cancel·lació de la garantia s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa 
l’article 15.

2. La devolució de l’efectiu es fa mitjançant una proposta d’ordre de pagament 
expedida per l’òrgan competent de la Secretaria General del Tresor i Finançament 
Internacional o de la Delegació d’Economia i Hisenda a les sucursals. La devolució 
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s’efectua d’acord amb el que disposa l’Ordre PRE/1576/2002, de 19 de juny, per la qual es 
regula el procediment per al pagament d’obligacions de l’Administració General de l’Estat.

Article 21. Confiscació de garanties en efectiu.

1. La confiscació de la garantia en efectiu per part de la Caixa es produeix a petició 
de l’autoritat a disposició de la qual es va constituir, que ha d’acreditar que es compleix el 
que disposa l’article 16.

2. L’òrgan competent de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, 
o de la Delegació d’Economia i Hisenda a les sucursals, ha d’aprovar l’execució de la 
confiscació.

3. Si la garantia confiscada s’ha constituït a disposició d’un òrgan de l’Administració 
General de l’Estat, la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional o la 
Delegació d’Economia i Hisenda, segons correspongui, ha de procedir a aplicar el seu 
import al pressupost d’ingressos de l’Estat, llevat que per disposició legal es disposi una 
altra cosa.

En la resta de casos, la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional o la 
Delegació d’Economia i Hisenda ha de fer el pagament de l’import confiscat al compte 
designat per l’autoritat corresponent.

Article 22. Prescripció de les garanties en efectiu i pendents de pagament.

1. Un cop cancel·lada una garantia constituïda en efectiu i expedida la proposta 
d’ordre de pagament per fer efectiva la restitució, es comença a computar el termini de 
prescripció establert a l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària.

2. Transcorregut el termini de prescripció sense que s’hagi fet efectiva la restitució 
per causes no imputables a l’Administració, l’òrgan competent en la Secretaria General del 
Tresor i Finançament Internacional ha de dictar una resolució en què declari la prescripció 
de l’obligació, prèvia tramitació de l’expedient oportú.

Article 23. Abandonament de les garanties en efectiu.

1. Les garanties constituïdes en efectiu que no estiguin vigents queden subjectes al 
que preveu l’article 18 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques, excepte en els casos en què sigui aplicable el que preveu 
l’article anterior sobre la prescripció de l’obligació econòmica.

2. Transcorregut el termini de vint anys a què es refereix l’article 18 de la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre, l’òrgan competent a la Secretaria General del Tresor i Finançament 
Internacional o a les delegacions d’Economia i Hisenda ha de dictar una resolució en què 
declari l’abandonament de l’efectiu i la seva incorporació al Tresor Públic, prèvia publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat». En els casos en què l’import de les garanties en efectiu 
no excedeixi els tres mil euros, els anuncis relatius a l’abandonament i la seva incorporació 
al Tresor Públic s’han de publicar a la pàgina web de la Secretaria General del Tresor i 
Finançament Internacional, durant el termini d’un mes. Aquesta quantia pot ser actualitzada 
mitjançant resolució de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional.

CAPÍTOL III

Garanties mitjançant aval

Article 24. Característiques de l’aval.

Les garanties mitjançant aval han de complir els requisits següents:

a) L’aval ha de ser solidari respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa als 
beneficis d’excussió i divisió, i pagador a primer requeriment de la Caixa.
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b) L’aval ha de ser de durada indefinida, i roman vigent fins que l’autoritat a disposició 
de la qual es constitueixi resolgui expressament declarar l’extinció de l’obligació garantida 
i ordenar la cancel·lació de l’aval.

Article 25. Requisits de les entitats avaladores.

Les entitats que garanteixin obligacions davant la Caixa mitjançant aval han de complir 
els requisits següents:

a) Ser una entitat de crèdit, un establiment financer de crèdit o una societat de 
garantia recíproca degudament autoritzats per operar a Espanya i inscrits en els registres 
corresponents, i haver-se acreditat com a entitat garant davant l’Advocacia de l’Estat de la 
Caixa així com els seus apoderats.

b) No tenir suspesa o revocada l’autorització administrativa per a l’exercici de la seva 
activitat.

c) No estar en situació de mora com a conseqüència de l’impagament d’obligacions 
derivades de la confiscació d’avals anteriors. A aquest efecte, prèvia audiència a 
l’interessat, es pot resoldre la no admissió d’avals provinents d’entitats avaladores que van 
mantenir impagats els imports d’avals ja executats, una vegada transcorregut el termini de 
pagament atorgat a l’entitat avaladora en el primer requeriment de pagament.

d) No estar en situació de concurs de creditors.
e) No superar el límit d’imports avalats que, per tal d’evitar la concentració de 

garanties, s’estableixi, si s’escau, mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri 
d’Afers Econòmics i Transformació Digital, en funció de les condicions econòmiques i de 
solvència de les entitats avaladores.

Article 26. Constitució de garanties mitjançant aval.

1. El garantit o el garant han de presentar l’aval d’acord amb el model establert 
mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació 
Digital o mitjançant els canals electrònics previstos per la Caixa.

2. Els avals han de ser autoritzats pels apoderats de l’entitat garant que tinguin poder 
suficient per obligar-la plenament, d’acord amb el que disposa l’article 7.

3. Una vegada feta la comprovació que es compleixen els requisits necessaris, la 
Caixa ha d’emetre o validar, segons que correspongui, el resguard corresponent als 
efectes del que disposa l’article 12. El resguard s’ha d’ajustar al model previst mitjançant 
una ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital o al 
que estableixin els canals electrònics previstos per la Caixa.

Article 27. Cancel·lació i devolució de garanties mitjançant aval.

1. La cancel·lació de la garantia s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa 
l’article 15.

2. L’autoritat a disposició de la qual es va constituir la garantia ha de remetre l’ordre 
de cancel·lació de l’aval a la Caixa als efectes que aquesta l’executi i procedeixi, si s’escau, 
a la devolució del document a l’obligat a prestar garantia o a l’entitat avaladora, a sol·licitud 
de qualsevol d’aquests.

Article 28. Confiscació de garanties mitjançant aval.

1. La confiscació de la garantia per part de la Caixa s’ha de fer a petició de l’autoritat 
a disposició de la qual es va constituir, que ha d’acreditar que es compleix el que disposa 
l’article 16.

2. L’òrgan competent de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional 
o de la Delegació d’Economia i Hisenda a les sucursals ha d’aprovar l’execució de la 
confiscació.
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3. La Caixa ha de requerir a l’entitat garant el pagament de la quantitat sol·licitada per 
l’autoritat que va acordar la confiscació. En el requeriment de pagament s’ha d’indicar:

a) La forma en què s’ha de fer l’ingrés; i
b) El termini per fer-lo, de conformitat amb el Reglament general de recaptació, 

aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

4. La Caixa ha de procedir de conformitat amb el que disposa l’article 21 amb l’efectiu 
resultant del pagament.

5. L’impagament per l’entitat garant de la quantitat garantida dins dels terminis 
previstos en el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 
de juliol, determina el cobrament mitjançant el procediment de constrenyiment contra 
l’entitat esmentada.

6. Quan es confisqui la garantia, la Secretaria General del Tresor i Finançament 
Internacional o les delegacions d’Economia i Hisenda, segons que correspongui, han 
d’actuar d’acord amb el que disposa l’article 21.3.

CAPÍTOL IV

Garanties mitjançant assegurança de caució

Article 29. Característiques del contracte d’assegurança de caució.

Les garanties mitjançant contracte d’assegurança de caució han de complir els 
requisits següents:

a) La persona o l’entitat obligada a prestar garantia té la condició de prenedor de 
l’assegurança i l’autoritat a disposició de la qual es constitueix la garantia té la condició 
d’assegurat.

b) S’ha de fer constar de manera expressa:

1r Que l’asseguradora no pot oposar a l’autoritat l’impagament de la prima per part 
del prenedor de l’assegurança o qualsevol altra excepció derivada de la seva relació 
jurídica amb aquest.

2n Que la falta de pagament de la prima no dona dret a l’asseguradora a resoldre el 
contracte d’assegurança.

3r Que el contracte d’assegurança no queda extingit, ni la cobertura de l’asseguradora 
suspesa, ni l’asseguradora alliberada de la seva obligació en cas que es produeixi 
l’esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura.

4t Que l’entitat asseguradora assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al 
primer requeriment de la Caixa.

c) La durada del contracte d’assegurança ha de coincidir, almenys, amb la de 
l’obligació garantida i no pot ser superior a deu anys, d’acord amb el que preveu la Llei 
50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança. Si la durada de l’obligació garantida 
supera els deu anys, l’obligat a prestar garantia ha de prestar una nova garantia abans que 
finalitzi l’anterior, llevat que acrediti degudament la pròrroga del contracte d’assegurança.

Article 30. Requisits de les entitats asseguradores.

Les entitats que garanteixin davant la Caixa obligacions mitjançant assegurança de 
caució han de complir els requisits següents:

a) Ser una entitat d’assegurances degudament autoritzada per emetre assegurances 
de caució a Espanya i inscrita en els registres corresponents, i haver-se acreditat com a 
entitat garant davant l’Advocacia de l’Estat de la Caixa, així com els seus apoderats.

b) No tenir suspesa o revocada l’autorització administrativa per a l’exercici de la seva 
activitat.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 310  Dijous 26 de novembre de 2020  Secc. I. Pàg. 18

c) No estar en situació de mora com a conseqüència de l’impagament d’obligacions 
derivades de la confiscació d’assegurances anteriors. A aquest efecte, prèvia audiència a 
l’interessat, es pot resoldre la no admissió d’assegurances provinents d’entitats 
asseguradores que van mantenir impagats els imports d’assegurances ja executats, una 
vegada transcorregut el termini de pagament atorgat a l’entitat asseguradora en el primer 
requeriment de pagament.

d) No estar en situació de concurs de creditors.
e) No superar el límit dels imports assegurats que, per tal d’evitar la concentració de 

garanties, s’estableixi, si s’escau, mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri 
d’Afers Econòmics i Transformació Digital, en funció de les condicions econòmiques i de 
solvència de les entitats asseguradores.

Article 31. Constitució de garanties mitjançant assegurança de caució.

1. El garantit o l’entitat garant han de presentar l’assegurança d’acord amb el model 
establert mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i 
Transformació Digital o mitjançant els canals electrònics previstos per la Caixa.

2. Les assegurances han de ser autoritzades per apoderats de l’entitat garant que 
tinguin poder suficient per obligar-la plenament, d’acord amb el que disposa l’article 7.

3. Una vegada feta la comprovació que es compleixen els requisits necessaris, la 
Caixa ha d’emetre o validar, segons que correspongui, el resguard corresponent als 
efectes del que disposa l’article 12. El resguard s’ha d’ajustar al model previst mitjançant 
una ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital o al 
que estableixin els canals electrònics previstos per la Caixa.

Article 32. Cancel·lació i devolució de garanties mitjançant assegurança de caució.

1. La cancel·lació de la garantia s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa 
l’article 15.

2. L’autoritat a disposició de la qual es va constituir la garantia ha de remetre l’ordre 
de cancel·lació de l’assegurança a la Caixa, als efectes que aquesta l’executi i procedeixi, 
si s’escau, a la devolució del document a l’obligat a prestar garantia o a l’entitat 
asseguradora, a sol·licitud de qualsevol d’aquests.

Article 33. Confiscació de garanties mitjançant assegurança de caució.

1. La confiscació de la garantia per part de la Caixa s’ha de fer a petició de l’autoritat 
a disposició de la qual es va constituir, que ha d’acreditar que es compleix el que disposa 
l’article 16.

2. L’òrgan competent de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional 
o de la Delegació d’Economia i Hisenda a les sucursals ha d’aprovar l’execució de la 
confiscació.

3. La Caixa ha de requerir a l’entitat garant el pagament de la quantitat sol·licitada per 
l’autoritat que va acordar la confiscació. En el requeriment de pagament s’ha d’indicar:

a) La forma en què s’ha de fer l’ingrés; i
b) El termini per fer-lo, de conformitat amb el Reglament general de recaptació, 

aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.
4. La Caixa ha de procedir de conformitat amb el que disposa l’article 21 amb l’efectiu 

resultant del pagament.
5. L’impagament per l’entitat garant de la quantitat garantida dins dels terminis 

previstos en el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 
de juliol, determina el cobrament mitjançant el procediment de constrenyiment contra 
l’entitat esmentada.

6. La sol·licitud de confiscació s’ha de presentar dins del termini previst a l’article 23 
de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.
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7. Quan es confisqui la garantia, la Secretaria General del Tresor i Finançament 
Internacional o les delegacions d’Economia i Hisenda, segons que correspongui, han 
d’actuar d’acord amb el que disposa l’article 21.3.

CAPÍTOL V

Garanties mitjançant valors de deute públic

Article 34. Característiques de les garanties mitjançant valors de deute públic.

1. Les garanties mitjançant valors de deute públic han de complir els requisits següents:

a) Ser valors de deute de l’Estat.
b) Els valors han d’estar representats en anotacions en compte.
c) Els valors afectes a la garantia han d’estar lliures de qualsevol càrrega o gravamen 

en el moment de constituir-se la garantia i no poden quedar gravats per cap altre acte o 
negoci jurídic que perjudiqui la garantia durant la vigència d’aquesta.

d) El termini de l’amortització dels valors ha de ser de dotze mesos com a mínim.

2. La immobilització registral dels valors s’ha de fer d’acord amb la normativa 
reguladora dels mercats en els quals es negociïn, i la garantia s’ha d’inscriure en el registre 
comptable en el qual figurin anotats aquests valors, d’acord amb el que disposa la 
normativa reguladora dels mercats de valors.

3. En la data de la immobilització, els valors objecte de garantia han de:

a) Tenir un valor nominal igual o superior a la garantia exigida; i
b) Tenir un valor de realització igual o superior al 105 per 100 del valor de la garantia 

exigida.

4. Els rendiments explícits generats pels valors de deute públic no queden afectes a 
la garantia constituïda.

Article 35. Constitució de garanties mitjançant valors de deute públic.

1. La constitució d’una garantia mitjançant valors de deute públic s’ha de fer 
mitjançant la presentació del certificat de legitimació original que acrediti la immobilització 
i la inscripció de la garantia sobre els valors aportats com a garantia en els termes previstos 
a l’article següent.

2. El certificat de legitimació s’ha de presentar a la Caixa dins del termini màxim d’un 
mes des que es va emetre. Transcorregut aquest termini s’ha de sol·licitar un nou certificat.

3. Una vegada feta la comprovació que es compleixen els requisits necessaris, la 
Caixa ha d’emetre o validar, segons que correspongui, el resguard corresponent als 
efectes del que disposa l’article 12. El resguard s’ha d’ajustar al model previst mitjançant 
una ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital o al 
que estableixin els canals electrònics previstos per la Caixa.

Article 36. Contingut dels certificats de legitimació.

1. Els certificats de legitimació a què es refereix l’article anterior, relatius a la 
immobilització i inscripció de valors aportats com a garanties que s’hagin de constituir 
davant la Caixa, han de recollir els aspectes previstos a l’article 20 del Reial decret 
878/2015, de 2 d’octubre, sobre compensació, liquidació i registre de valors negociables 
representats mitjançant anotacions en compte, sobre el règim jurídic dels dipositaris 
centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i sobre requisits de transparència 
dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat secundari oficial.

2. Els certificats de legitimació, així mateix, han de recollir els aspectes següents:

a) Confirmació que els valors immobilitzats i afectes a la garantia estan lliures de 
qualsevol càrrega o gravamen en el moment de la constitució de la garantia.
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b) En cas que el garantit no hagi substituït la garantia per una altra de les que recull 
l’article 12 amb caràcter previ a l’amortització dels valors, s’ha de transformar en una 
garantia en efectiu, i s’ha de procedir a ingressar aquest efectiu en el compte corresponent 
del Tresor.

c) L’obligació de l’entitat que expedeix el certificat de legitimació de no reemborsar el 
saldo resultant de l’alienació o amortització dels valors immobilitzats i inscrits al garantit 
mentre la garantia hagi d’estar vigent i la Caixa no li ho indiqui.

d) L’obligació de l’entitat que expedeix el certificat de legitimació d’ingressar en el 
Tresor Públic, a requeriment de la Caixa, el saldo resultant de l’alienació dels valors 
immobilitzats i inscrits, i tornar, si s’escau, al garantit l’excés sobre l’import de la garantia.

3. El termini de vigència dels certificats no pot ser inferior a la data d’amortització dels 
valors immobilitzats.

4. El certificat de legitimació s’ha d’ajustar al model establert mitjançant una ordre de 
la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital o al que s’estableixi 
mitjançant els canals electrònics previstos per la Caixa.

Article 37. Cancel·lació i devolució de garanties mitjançant valors de deute públic.

1. La cancel·lació de la garantia s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa 
l’article 15.

2. L’autoritat a disposició de la qual es va constituir la garantia ha de remetre l’ordre 
de cancel·lació de la garantia constituïda en valors a la Caixa, als efectes que aquesta 
l’executi i procedeixi, si s’escau, a la devolució del certificat de legitimació a l’interessat.

3. En el supòsit que sigui procedent una cancel·lació parcial de la garantia, la Caixa, 
a instància de l’autoritat, ha de requerir l’entitat perquè torni al garantit els valors necessaris 
per obtenir l’import de la quantia cancel·lada. A aquests efectes, els valors s’han de valorar 
al més gran del valor nominal o del preu de mercat formulat excupó, és a dir, deduït, si 
s’escau, de l’import del cupó corregut reportat. El certificat de legitimació originàriament 
emès es retorna una vegada s’hagi rebut un nou certificat de legitimació per l’import dels 
valors romanents com a garantia davant la Caixa.

Article 38. Confiscació de garanties mitjançant valors de deute públic.

1. La confiscació de la garantia per part de la Caixa s’ha de fer a petició de l’autoritat 
a disposició de la qual es va constituir, que ha d’acreditar que es compleix el que disposa 
l’article 16.

2. L’òrgan competent de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional 
o de la Delegació d’Economia i Hisenda ha d’aprovar l’execució de la confiscació.

3. La Caixa ha de requerir al titular dels valors i al garantit, en el supòsit que es tracti 
de persones diferents, el pagament de la quantitat sol·licitada per l’autoritat. En el 
requeriment de pagament s’ha d’indicar:

a) La forma en què s’ha de fer l’ingrés; i
b) El termini per fer-lo, de conformitat amb el Reglament general de recaptació, 

aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

Si el titular dels valors procedeix a pagar, la Caixa ho ha de comunicar al garantit en el 
supòsit que es tracti de persones diferents, i viceversa.

4. Acabat el termini d’ingrés sense que aquest s’hagi efectuat, la Caixa ha de 
sol·licitar a l’entitat que hagi emès el certificat de legitimació que faci o insti l’alienació de 
tots els valors i l’ingrés de l’efectiu obtingut en el Tresor en el termini màxim d’un mes. 
L’import obtingut s’aplica a la confiscació sol·licitada per l’autoritat, i a la devolució de 
l’excés que, si s’escau, hi pugui haver.

En el supòsit que sigui procedent una confiscació parcial de la garantia, la Caixa, a 
instància de l’autoritat, ha de requerir a l’entitat que hagi emès el certificat de legitimació 
que faci o insti l’alienació dels valors necessaris per obtenir l’import de la quantia confiscada 
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i l’ingrés de l’efectiu obtingut en el Tresor en el termini màxim d’un mes. El certificat de 
legitimació originàriament emès s’ha de substituir per un nou certificat de legitimació per 
l’import dels valors romanents com a garantia davant la Caixa.

5. L’impagament per l’entitat dipositària dels valors de la quantitat obtinguda per la 
venda dels valors en el termini previst a l’apartat anterior determina el cobrament mitjançant 
el procediment de constrenyiment contra l’entitat esmentada.

6. La Caixa ha de procedir de conformitat amb el que disposa l’article 21 amb l’efectiu 
resultant del pagament, sense perjudici de les especialitats recollides en aquest article 
relatives a la devolució de l’excés que es pugui produir com a conseqüència de l’alienació 
dels valors.

7. L’òrgan competent de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional 
pot declarar la confusió de drets i l’extinció dels valors, i notificar aquesta circumstància a 
l’organisme rector del mercat.

8. Si un cop efectuada l’alienació total dels valors no s’obté la quantia garantida, s’ha 
de requerir l’interessat perquè pagui la quantia restant quan així correspongui d’acord amb 
la normativa aplicable a aquesta garantia. En cas d’impagament és aplicable el que 
disposa l’article 16.5.

Si un cop efectuada una alienació parcial dels valors, els valors restants no cobreixen 
l’import de la garantia pendent, l’interessat ha d’aportar nous valors fins a complir el que 
disposa l’article 34.3.

9. Quan es confisqui la garantia, la Secretaria General del Tresor i Finançament 
Internacional o les delegacions d’Economia i Hisenda, segons que correspongui, han 
d’actuar d’acord amb el que disposa l’article 21.3.

TÍTOL III

Dipòsits

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 39. Normativa aplicable.

La Caixa ha d’actuar, en els supòsits que recull aquest títol, de conformitat amb les 
normes especials que siguin aplicables a la constitució dels dipòsits i amb les disposicions 
d’aquest Reglament.

Article 40. Modalitats i règim jurídic dels dipòsits.

1. Es poden constituir davant la Caixa les següents modalitats de dipòsits:

a) Dipòsits constituïts per les autoritats previstes a l’article 2.a) o per notaris a 
disposició de particulars.

b) Dipòsits constituïts per les autoritats previstes a l’article 2.a) a disposició de si 
mateixes o d’organismes o ens vinculats a aquestes.

c) Dipòsits constituïts per particulars a disposició d’altres particulars.
d) Dipòsits constituïts per particulars a disposició de les autoritats previstes a l’article 

2.a).

2. Els dipòsits previstos a les lletres a), b) i d) de l’apartat anterior es poden constituir 
davant la Caixa quan una norma amb rang de llei, una disposició reglamentària, un acte 
administratiu o una sentència judicial així ho estableixin. Els dipòsits previstos a la lletra c) 
de l’apartat anterior es poden constituir davant la Caixa quan una norma amb rang de llei 
o un reial decret així ho estableixin.

3. No s’han de constituir davant la Caixa els dipòsits que s’hagin de constituir en els 
comptes de dipòsits i consignacions judicials.
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4. Els dipòsits no reporten interessos ni els resguards representatius de la seva 
constitució són transmissibles a tercers.

CAPÍTOL II

Actuacions de la Caixa

Article 41. Constitució.

1. La constitució d’un dipòsit requereix la realització de l’ingrés del seu import en els 
termes que estableix l’Ordre PRE/1064/2016, de 29 de juny.

2. L’interessat ha de sol·licitar a la Caixa l’expedició del document d’ingrés 
corresponent que ha de contenir, entre altra informació, el número de justificant associat. 
A aquests efectes, l’interessat ha d’aportar a la Caixa la documentació que aquesta 
requereixi. En particular:

a) Les dades identificatives de la persona que el constitueix, incloent-hi el seu número 
d’identificació fiscal.

b) Si s’escau, les dades identificatives del beneficiari, incloent-hi el seu número 
d’identificació fiscal, o altres dades que en permetin la identificació.

c) Si s’escau, l’autoritat a disposició de la qual es constitueix el dipòsit fins al seu 
lliurament al beneficiari, i el seu número d’identificació fiscal.

d) La quantia del dipòsit i el seu període de vigència, que és indefinit llevat que 
expressament s’assenyali el contrari.

e) La finalitat del dipòsit.
f) El precepte, acte administratiu o resolució judicial que empara o imposa la 

constitució del dipòsit.

3. L’autoritat a disposició de la qual, si s’escau, es constitueixi el dipòsit ha de facilitar 
al constituent tots les dades que figuren en els apartats b), c), d), e) i f) anteriors.

4. L’interessat ha d’ingressar l’import del dipòsit en una entitat col·laboradora 
mitjançant el document d’ingrés prèviament expedit per la Caixa. Una vegada fet l’ingrés, 
l’entitat de crèdit ha d’emetre o validar, segons que correspongui, el justificant de pagament 
als efectes de determinar el moment de la constitució.

Article 42. Pagament i devolució de la quantia dipositada.

1. La devolució dels dipòsits es regeix per les normes establertes per a la devolució 
de les garanties en efectiu en allò que sigui aplicable.

2. Un cop cancel·lat el dipòsit, la Caixa, prèvia consulta, si s’escau, a l’Advocacia de 
l’Estat, ha de verificar la identitat de les persones a disposició de les quals es va constituir 
el dipòsit i ha d’efectuar el pagament de la quantia dipositada a aquestes o els seus hereus 
o successors legítims en els termes i les condicions que determini el particular o l’autoritat 
que el constitueix, dins de la normativa en virtut de la qual es va constituir.

3. La devolució s’ha d’efectuar d’acord amb el que disposa l’Ordre PRE/1576/2002, 
de 19 de juny, per la qual es regula el procediment per al pagament d’obligacions de 
l’Administració General de l’Estat.

Article 43. Prescripció dels dipòsits cancel·lats pendents de pagament.

1. Un cop cancel·lat un dipòsit i ordenat el pagament d’un dipòsit, és aplicable el que 
disposa l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

2. Un cop transcorregut el termini de prescripció, l’òrgan competent a la Secretaria 
General del Tresor i Finançament Internacional ha de dictar una resolució que declari la 
prescripció de l’obligació, prèvia tramitació de l’expedient oportú.
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Article 44. Abandonament dels dipòsits.

1. Els dipòsits constituïts davant la Caixa a l’empara d’aquest Reglament i no vigents 
queden subjectes al que preveu l’article 18 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.

2. Amb caràcter general, i sense perjudici del que estableixen altres normes de rang 
de llei, transcorregut el termini de vint anys previst a l’article 18 de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, l’òrgan competent de la Secretaria General del Tresor i Finançament 
Internacional o de les delegacions d’Economia i Hisenda, segons que correspongui, ha de 
dictar una resolució que declari l’abandonament del dipòsit i la seva incorporació al Tresor 
Públic, prèvia publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

3. Els anuncis relatius a l’abandonament i la seva incorporació al Tresor Públic de 
dipòsits la quantia dels quals no excedeixi els tres mil euros s’han de publicar a la pàgina 
web de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, durant el termini d’un 
mes. Aquesta quantia es pot actualitzar mitjançant una resolució de la Secretaria General 
del Tresor i Finançament Internacional.

Article 45. Ordres judicials i administratives d’embargament de dipòsits.

La Caixa ha d’executar les ordres judicials i administratives d’embargament de dipòsits 
constituïts davant la Caixa. Prèviament a l’execució, la Caixa ho ha de comunicar a les 
autoritats a favor de les quals es va constituir el dipòsit o a l’autoritat constituent del dipòsit, 
perquè formulin al·legacions en el termini màxim de quinze dies. La Caixa ha de remetre 
les al·legacions a l’òrgan judicial o administratiu que ha emès l’ordre als efectes que siguin 
procedents, sense perjudici que la mateixa autoritat pugui efectuar directament la remissió 
de les seves al·legacions a l’òrgan judicial o administratiu posant-ho en coneixement de la 
Caixa.
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