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Informació bàsica sobre la cobertura dels dipòsits 

 
Els dipòsits mantinguts a Caixa de Crèdit dels 
d’Enginyers SCC (Caixa d’Enginyers) estan 
garantits per 

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito 

Límit de la cobertura 100.000 euros per dipositant i entitat de crèdit (2) 
Si teniu més dipòsits en la mateixa entitat de 
crèdit: 

Tots els vostres dipòsits en la mateixa entitat de crèdit se 
sumen i el total està subjecte al límit de 100.000 euros 
(2) 

Si teniu un compte en participació amb una 
altra persona o altres persones: 

El límit de 100.000 euros s’aplica a cada dipositant per 
separat (3). 

Període de reembossament en cas de concurs 
de l’entitat de crèdit: 

 Vint dies hàbils, si la sol·licitud es realitza fins al 31 
de desembre de 2018. 

 Quinze dies hàbils, si es realitza entre l’1 de gener 
2019 i el 31 de desembre de 2020.  

 Deu dies hàbils, si es realitza entre l’1 de gener de 
2021 i el 31 de desembre de 2023. 

 Set dies hàbils a partir de l’1 de gener de 2024. 
Moneda en què s’efectua el reembossament: Euro 
Contacte Adreça: C/ José Ortega y Gasset, 22 5ª planta, 

28006 Madrid 
Telèfon: +34 91 431 66 45 
Fax: +34 91 575 57 28 
Correu electrònic: fogade@fgd.es 

Per a més informació http://www.fgd.es 
 

(1) La vostra entitat de crèdit forma part d’un Sistema Institucional de Protecció reconegut oficialment com 
a Sistema de Garantia de Dipòsits. Això significa que totes les entitats que són membres d’aquest 
sistema es donen suport mútuament amb la finalitat d’evitar la insolvència. En cas d’insolvència de la 
vostra entitat de crèdit, el vostre dipòsit se us reembossa fins als 100.000 euros.  
 

(2) Límit general de la protecció. 
Si no es pot disposar d’un dipòsit perquè una entitat de crèdit no està en condicions de complir les seves 
obligacions financeres, un sistema de garantia de dipòsits efectua el reembossament als dipositants. El 
reembossament ascendeix com a màxim a 100.000 euros per entitat de crèdit. Això significa que se 
sumen tots els vostres dipòsits efectuats en la mateixa entitat de crèdit per determinar el nivell de 
cobertura. Si, per exemple, un dipositant té un compte d’estalvi amb 90.000 euros i un compte corrent 
amb 20.000 euros, només se li reembossen 100.000 euros. 
 

(3) Límit de la protecció per als comptes en participació. 
En el cas de comptes en participació, el límit de 100.000 euros s’aplica a cada dipositant. 
Tanmateix, els dipòsits en un compte sobre el qual tinguin drets dues o més persones com a socis o 
membres d’una societat, una associació o qualsevol agrupació d’índole similar, sense personalitat 
jurídica, s’agreguen i es tracten com si els hagués efectuat un dipositant únic als efectes del càlcul del 
límit de 100.000 euros. 
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(4) Reembossament. 
El Sistema de Garantia de Dipòsits responsable és 
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito 
Adreça: C/ José Ortega y Gasset, 22 5ª planta 28006 Madrid 
Telèfon +34 91 431 66 45 
Fax: +34 91 575 57 28 
Correu electrònic: fogade@fgd.es 
Web: http://www.fgd.es  

 
Aquest fons us reembossa els dipòsits (fins a un màxim de 100.000 euros) en un termini màxim de vint 
dies hàbils, si la sol·licitud es fa fins al 31 de desembre de 2018, de quinze dies hàbils, entre l’1 de 
gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, de deu dies hàbils, entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de 
desembre de 2023, i de set dies hàbils a partir de l’1 de gener de 2024. 
 
Fins al 31 de desembre de 2023, quan el Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit no pugui 
restituir l’import reembossable en un termini de set dies hàbils, ha de pagar als dipositants, en un 
termini màxim de cinc dies hàbils després de la seva sol·licitud, un import adequat dels seus dipòsits 
garantits amb la finalitat de cobrir la seva manutenció. Aquest import s’ha de deduir de la suma 
reembossable. Si en aquest termini no se us ha reembossat, us heu de posar en contacte amb el 
Sistema de Garantia de Dipòsits, ja que el temps durant el qual es pot reclamar el reembossament pot 
estar limitat. Per a més informació, consulteu http://www.fgd.es. 
 
 

Altra informació important 
 
En general, tots els dipositants detallistes i les empreses estan coberts per sistemes de garantia de 
dipòsits. Les excepcions aplicables a determinats dipòsits es poden consultar al lloc web del Sistema de 
Garantia de Dipòsits responsable. La vostra entitat de crèdit també us pot informar, si ho sol·liciteu, de 
si determinats productes estan coberts o no. Si els dipòsits estan coberts, l’entitat de crèdit també us ho 
confirma als extractes de compte. 
 
No es consideren dipòsits admissibles als efectes d’aquest Reial decret i, per tant, estan exclosos de la 
cobertura del Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit: 
 
a) Els dipòsits efectuats per altres entitats de crèdit pel seu compte i en el seu nom, així com els 

efectuats pels subjectes i les entitats financeres següents: 
 
1r Les societats i agències de valors. 
2n Les entitats asseguradores. 
3r Les societats d’inversió mobiliària. 
4t Les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, així com les societats gestores de fons 
de pensions, dels fons de titulització i de capital-risc i els dipòsits de les entitats que gestionen. 
5è Les societats gestores de carteres i les empreses d’assessorament financer. 
6è Les societats de capital-risc i les seves societats gestores corresponents. 
7è Qualsevol altra entitat financera que defineixi l’article 4.1.26) del Reglament (UE) núm. 
575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013. 

 
b) Els fons propis de l’entitat segons la definició de l’article 4.1.118 del Reglament (UE) núm. 

575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, independentment de 
l’import pel qual es computin com a tals. 
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c) Els valors representatius de deute emesos per l’entitat de crèdit, fins i tot els pagarés i efectes 
negociables. 
 
d) Els dipòsits el titular dels quals no hagi estat identificat, de conformitat amb allò que disposa la Llei 
10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, o que 
tinguin el seu origen en operacions que hagin estat objecte d’una sentència penal condemnatòria per 
delicte de blanqueig de capitals. 
 
e) Els dipòsits constituïts en l’entitat per les administracions públiques amb l’excepció dels constituïts 
per entitats locals amb un pressupost anual igual o inferior a 500.000 euros. 
 
No es consideren valors garantits als efectes d’aquest Reial decret aquells dels quals siguin titulars les 
persones esmentades als paràgrafs a) i e) anteriors. 


