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Lei 6/1989, do 10 de maio, de modificación da Lei 7/1985, do
17 de xullo, de caixas de aforro galegas
Esta lei foi derrogada pola Lei 4/1996, agás as modificacións referentes ós artigos do 22
ó 24 e do 26 ó 48 da Lei 7/1985 sobre os órganos de goberno.

As Sentencias do Tribunal Constitucional números 48 e 49/1988,
do 22 de marzo, ademais doutros
pronunciamentos, declaran, por
unha parte, a inconstitucionalidade, e polo tanto a nulidade de
determinados parágrafos da Lei de
Galicia 7/1985, do 17 de xullo, de
Caixas de Aforro Galegas, e, por
outra, o carácter básico dalgúns
artigos da Lei 31/1985, do 2 de
agosto, de Regulamento das normas básicas sobre órganos rectores
das Caixas de Aforro.

7/1985, do 17 de xullo, de Caixas
de Aforro Galegas.

Co fin de lles dar cumprimento
ás Sentencias mencionadas cómpre proceder á adecuación da Lei
galega ás resolucións das mesmas,
mediante a supresión das cuestións declaradas inconstitucionais
e a modificación da redacción
daqueles artigos nos que o texto
orixinario resulta impreciso tecnicamente ou é incompatible coa
normativa declarada básica.

«5. As Caixas de Aforro con
domicilio social fóra de Galicia
deberanlle comunicar á Consellería
de Economía e Facenda as aperturas e os peches de sucursais efectuados en Galicia, de conformidade coa lexislación.»

De acordo co previsto no artigo
13.2 do Estatuto de Autonomía de
Galicia e 24 da Lei reguladora da
Xunta e do seu Presidente, sanciono e promulgo, no nome de El-Rei,
a Lei de modificación da Lei

«1. As Caixas de Aforro, os
seus administradores e o Director
Xeral incorrerán en responsabilidade disciplinaria polo incumprimento das disposicións relativas
ós seguintes extremos:».

Artigo primeiro
Modifícanse os artigos 12, 19, 20,
22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 47 e 50 da
Lei 7/1985, do 17 de xullo, de Caixas de Aforro Galegas, co alcance
que se indica a continuación:
Artigo 12
Adiciónase un novo apartado 5
co seguinte texto:

Artigo 19
O parágrafo introductorio do
apartado 1 queda redactado da
seguinte forma:
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Artigo 20
Os apartados 1 e 4 quedan redactados da seguinte forma:
«1. Nos supostos ós que se refire o artigo anterior, poderán ser
aplicables as seguintes sancións:
a) Amoestación privada.
b) Amoestación comunicada ás
restantes Caixas de Aforro Galegas.
c) Multa de ata corenta millóns
de pesetas.
d) Exclusión do Rexistro de Caixas de Aforro Galegas.»
«4. As sancións dos apartados
a), b) e c) serán impostas pola
Consellería de Economía e Facenda, e as correspondentes ó apartado d) impoñeraas o Consello da
Xunta, todo iso sen prexuício da
lexislación do Estado sobre o
fondo de garantía de depósitos das
Caixas de Aforro.»
Artigo 22
Suprímese a letra d).
Artigo 25
Na letra c) a expresión «do Consello de Administración da Comisión de Control» substitúese por
«do Consello de Administración e
da Comisión de Control».
Artigo 26
A letra e) do apartado 2 queda
redactada da seguinte forma:
«e) Fundacións, asociacións ou
corporacións de carácter cultural,

científico, benéfico, cívico, económico ou profesional de recoñecido
prestixio no ámbito territorial de
actuación da Caixa.»
Artigo 27
O apartado introductorio e as
letras a), b) e d) quedan redactados
da seguinte forma:
«A representación dos mencionados sectores distribuirase na
forma que regulamentariamente se
determine, dentro das porcentaxes
que a seguir se establecen:».
«a) Entre un 15% e un 25% do
total dos conselleiros xerais serán
elixidos en representación das
Corporacións Locais dos ámbitos
territoriais de actuación de cada
Caixa. Ningún Concello ou Corporación poderá absorber máis do
80% dos conselleiros deste apartado e, en todo caso, a designación
dos mesmos terá en conta, en cada
Corporación, o principio de proporcionalidade conforme se determine regulamentariamente.»
«b) Entre un vintecinco por
cento e un trinta e cinco por cento
serán elixidos en representación
das Corporacións, das entidades
ou persoas fundadoras, das entidades de carácter cultural, científico,
benéfico, cívico, económico ou
profesional de recoñecido prestixio no ámbito territorial de actuación da Caixa. De non existir entidade ou persoas fundadoras, ou de
non resultar posible a súa identificación, a representación deste
apartado será do vintecinco por
cento dos conselleiros xerais.
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Poderáselles atribuír á entidade
ou persoas fundadoras un máximo
do setenta por cento dos conselleiros xerais deste apartado.
En ningún caso poderán nomearse máis de dous conselleiros xerais
por entidade das previstas na letra
e) do apartado 2 do artigo 26.»
«d) O persoal fixo do cadro da
Caixa accederá á Asemblea Xeral
polo grupo de representación do
persoal, podendo facelo, excepcionalmente, polo grupo de representación de Corporacións Locais. A súa
representación directa fíxase entre
un cinco e un quince por cento.»
Artigo 28
As letras a) e c) quedan redactadas da seguinte forma:
«a) Ser persoa física con residencia habitual na zona de actividade da Caixa.»
«c) Os representantes dos impositores deberán te-la condición de
depositantes con dous anos de
antigüidade, como mínimo, e cun
saldo medio en conta no semestre
precedente á súa elección non
inferior á cifra que se determine
nos seus estatutos, dentro dos
límites que se establezan regulamentariamente. Se a elección se
fai mediante compromisarios,
estes deberán reuni-las condicións
sinaladas para os conselleiros
xerais.»
Artigo 29
As letras b), c) e e) quedan
redactadas da seguinte forma:

«b) Os que con anterioridade á
nova designación ou durante o
exercicio do cargo de conselleiro
incorresen, por si mesmos ou en
representación doutras persoas ou
entidades, en incumprimento das
súas obrigas coa Caixa con motivo
de préstamos ou créditos, ou por
impagamento á mesma de débedas
de calquera clase.»
«c) Os administradores ou
membros de órganos de goberno
de máis de catro sociedades mercantís ou cooperativas. Para estes
efectos non se computarán os postos ostentados en Consellos de
Administración de sociedades
mercantís ou cooperativas nas que
os interesados, o seu cónxuxe,
ascendentes ou descendentes, xuntos ou separadamente, sexan propietarios dun número de accións
non inferior ó cuociente de dividi-lo capital social polo número de
vocais do Consello de Administración. A mesma norma aplicarase
ós casos de representación legal de
menores, ausentes ou incapacitados. En calquera caso, o número
total de conselleiros non será
superior a oito.»
«e) O persoal ó servicio das
Administracións Públicas con funcións ó seu cargo que se relacionen directamente coas actividades
propias das Caixas de Aforro.»
Artigo 30
Este artigo queda redactado da
seguinte forma:
«Os conselleiros xerais non
poderán estar vinculados á Caixa
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de Aforro ou a sociedades nas que
a mesma participe con máis do
vintecinco por cento do capital,
por contratos de obra, servicios,
subministracións ou traballos
retribuídos, polo período en que
ostenten esta condición e nos
dous anos seguintes, contados a
partir do cesamento como conselleiro, salvo a relación laboral,
cando tal condición se ostente por
representación directa do persoal
da Caixa ou excepcionalmente en
representación de Corporacións
Locais.»
Artigo 31
Os apartados 1 e 3 quedan
redactados da seguinte forma:
«1. A duración do cargo dos
conselleiros xerais será de catro
anos.»
«3. Tamén deberán prever fórmulas para a renovación parcial da
Asemblea.»
Artigo 32
A letra d) do apartado 1 queda
redactada da seguinte forma:
«d) Por perda de calquera dos
requisitos que condicionan a súa
elixibilidade ou da representación
en virtude da que fosen nomeados.»
Artigo 34
Os apartados 1 e 3 quedan
redactados da seguinte forma:
«1. A Asemblea Xeral deberá
ser convocada polo Consello de
Administración cunha antelación

mínima de quince días, na forma
que establezan os estatutos de
cada institución. A convocatoria
deberá expresa-la data, o lugar de
celebración e a orde do día, así
como a data e a hora de reunión en
segunda convocatoria, e deberá
publicarse no Diario Oficial de
Galicia, no Boletín Oficial do
Estado e en xornais de ampla circulación na zona de actuación da
Caixa.»
«3. Cada conselleiro xeral terá
dereito a un voto e non o poderá
delegar, e outorgaráselle a quen
presida a reunión voto de calidade.
Os acordos tomaranse por maioría
simple de votos dos concorrentes,
a non ser que os estatutos fixen
outros requisitos superiores.»
Artigo 37
O apartado 2 queda redactado
da seguinte forma:
«2. A concesión de créditos,
avales e garantías da Caixa ós
vocais do Consello de Administración, ós membros da Comisión de
Control, ó Director Xeral ou ós
seus cónxuxes, ascendentes, descendentes, así como ás sociedades
nas que as persoas mencionadas
teñan participación que, illada ou
conxuntamente, sexa maioritaria,
ou nas que desempeñen cargos de
alta representación, directivo ou
asimilado, ou o alleamento á
Caixa de bens ou valores da súa
propiedade ou emitidos por tales
entidades, deberá ser aprobada
polo Consello de Administración
da Caixa e deberalle ser comuni-
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cada á Consellería de Economía e
Facenda para que preste autorización expresa.»
Artigo 38
O apartado 2 queda redactado
da seguinte forma:
«2. A presencia no mesmo dos
grupos representados na Asemblea
deberá ser proporcional á establecida no artigo 27 da presente Lei,
non resultando excluído ningún
sector dos integrantes da Asemblea.
No previsto no apartado a) do
citado artigo 27 garantirase como
mínimo a presencia no Consello
de Administración de dúas entidades.
No previsto no apartado b) do xa
citado artigo 27 garantirase igualmente a presencia no Consello de
Administración de alomenos un
representante das entidades non
fundadoras. Igualmente o persoal
fixo do cadro da Caixa contará cun
representante como mínimo. De
resultaren fraccións sobrantes no
prorrateo, despois de garanti-los
mínimos estipulados con anterioridade, estes acumularanse ós
representantes das entidades non
fundadoras previstas no apartado
b) do artigo 27.»
Artigo 39
O apartado 1 queda redactado
da seguinte forma:
«1. Os vocais do Consello de
Administración serán nomeados
pola Asemblea Xeral de entre os

membros de cada sector de representación e por proposta da
maioría do respectivo sector, do
Consello de Administración ou
dun vintecinco por cento dos
membros da Asemblea. Non obstante, o nomeamento de vocais
representantes das Corporacións
Locais que non teñan a condición
de entidade fundadora da Caixa de
Aforros e o nomeamento dos
membros do Consello de Administración representantes dos impositores poderán recaer como máximo, respectivamente, en dúas
persoas que reúnan os adecuados
requisitos de profesionalidade e
non sexan conselleiros xerais.»
Artigo 42
Ó final do mesmo adiciónase un
apartado 6 co seguinte texto:
«6. Os membros do Consello de
Administración que non sexan
conselleiros xerais asistirán ás
Asembleas Xerais con voz e sen
voto.»
Artigo 44
Adiciónase un novo apartado h)
bis, que pasa a se-lo apartado i),
quedando redactado da seguinte
forma:
«i) Informar á Consellería de
Economía e Facenda nos casos de
nomeamento e cesamento do
Director Xeral.»
O apartado i) da Lei 7/1985 pasa
a se-lo apartado l):
«l) Calquera outra que lle
atribúan os estatutos.»
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Adiciónase un novo apartado 4
coa seguinte redacción:

redactado, por iso, da seguinte
forma:

«4. Para o cumprimento destas
funcións terá dereito ó acceso
inmediato a toda a documentación
precisa para o desenvolvemento
das súas funcións.»

«2. O seu nomeamento deberá
ser ratificado pola Asemblea Xeral
e comunicado á Consellería de
Economía e Facenda.»

Artigo 45
Dáselles nova redacción ós
apartados 1 e 4, e adiciónase ó
final deste artigo un apartado 5:
«1. O número de membros da
Comisión de Control fixarase
como máximo en oito, elixidos
pola Asemblea Xeral de entre os
seus membros que non ostenten a
condición de vocais do Consello
de Administración, e deberán existir como mínimo na mesma representantes de Corporacións Locais,
impositores, persoas ou entidades
fundadoras e persoal da Caixa de
Aforros, aplicando criterios de
proporcionalidade no tocante ós
grupos que a integran.»
«4. O Director Xeral asistirá ás
reunións con voz e sen voto, sempre que a Comisión así o requira.»
«5. Poderá, ademais, formar
parte da Comisión de Control un
representante da Comunidade
Autónoma elixido pola Consellería de Economía e Facenda de
entre persoas con capacidade e
preparación técnica adecuada.
Asistirá ás reunións da Comisión
con voz e sen voto.»
Artigo 47
Suprímese o inciso final do
apartado 2 deste artigo, quedando

Artigo 50
O apartado 1 queda redactado
da seguinte forma:
«1. A Federación Galega de
Caixas de Aforro estará rexida por
unha Xunta de Goberno e pola
Secretaría Xeral.
A Xunta de Goberno estará integrada por dous representantes de
cada unha das Caixas federadas,
que serán os seus respectivos Presidente e Director Xeral. O Goberno da Comunidade Autónoma, por
proposta da Consellería de Economía e Facenda, poderá ademais
nomear un representante na
devandita Xunta.»
Artigo segundo
Dáselles unha nova redacción á
Disposición Adicional e á Disposición Transitoria cuarta nos términos que se indican:
«Disposición adicional
Sen prexuício das competencias
do Banco de España, a Consellería
de Economía e Facenda exercerá as
funcións de disciplina, inspección e
sanción das actividades realizadas
en Galicia por Caixas de Aforro
domiciliadas fóra do territorio
desta Comunidade Autónoma.»
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«Disposición transitoria cuarta
Durante un ano desde a constitución da nova Asemblea Xeral
formarán parte do Consello de
Administración, conxuntamente
cos novos vocais, a metade dos
vocais do último Consello de
Administración e, de entre eles, o
Presidente e mailo Secretario, os
cales continuarán no exercicio dos
seus respectivos cargos. O resto
dos vocais do antigo Consello de
Administración que vaian continuar no cargo serán elixidos por
sorteo dentro de cada grupo.»
Artigo terceiro
Suprímese a Disposición Transitoria primeira.

ás disposicións desta Lei no prazo
de tres meses, contados desde a
súa entrada en vigor. Tamén procederán, dentro do mesmo prazo, á
redacción do Regulamento regulador do sistema de eleccións. Os
devanditos estatutos e Regulamento regulador do sistema de eleccións deberánselles remitir, no
prazo de dez días, á Consellería de
Economía e Facenda para a súa
aprobación.
Disposición derradeira
A presente Lei entrará en vigor
o día seguinte ó da súa publicación
no Diario Oficial de Galicia.

Disposición transitoria

Santiago de Compostela, 10 de
maio de 1989

As Caixas de Aforro con domicilio social en Galicia e a Federación Galega de Caixas de Aforro
deberán adapta-los seus estatutos

Fernando Ignacio González Laxe
Presidente

