
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A COBERTURA DOS DEPÓSITOS 
 
Os depósitos mantidos en CAJA DE 
ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO están 
garantidos, agás as excepcións recollidas no artigo 
4 do RD 2606/1996 (5), por: 

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito, previsto polo Real decreto lei 16/2011, do 14 de 
outubro. 

Límite da cobertura: 
100.000 euros por depositante e entidade de crédito (2). 
 

Se ten vostede máis depósitos na mesma entidade 
de crédito: 

Todos os seus depósitos na mesma entidade de 
crédito se suman e o total está suxeito ao límite de 
100.000 euros (2). 

Se ten unha conta en participación con outra(s) 
persoa(s): 

O límite de 100.000 euros aplícase a cada depositante 
por separado (3). 

Período de reembolso en caso de concurso da 
entidade de crédito: 

20 días hábiles, ata o 31 de decembro de 2018 (4). 
15 días hábiles, entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de 
decembro de 2020. 
10 días hábiles, entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de 
decembro de 2023. 
7 días hábiles a partir do 1 de xaneiro de 2024. 

Moeda na que se realiza o reembolso: Euros. 

Contacto do Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito: 

Domicilio: calle José Ortega y Gasset núm. 22, 5ª planta 
Madrid - 28006 
Teléfono:  + 34 914 316 645 
Fax: 915 755 728 
Dirección de Internet: www.fgd.es 
Correo electrónico: fogade@fgd.es 

Para máis información: www.fgd.es 

Información adicional: 

En xeral, todos os depositantes retallistas e as 
empresas están cubertos por sistemas de garantía de 
depósitos. As excepcións aplicables a certos depósitos 
poden consultarse no sitio web do sistema de garantía 
de depósitos responsable. CAJA DE ARQUITECTOS S. 
COOP. DE CRÉDITO informaralo tamén, se así o 
solicita, de se determinados produtos están cubertos ou 
non. Se os depósitos están cubertos, a entidade 
confirmarallo tamén nos extractos de conta. 

 
 
(1) Sistema responsable da cobertura do seu depósito. 
A CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO está adherida ao Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito, previsto polo Real decreto lei 16/2011, do 14 de outubro. 
 
(2) Límite xeral da protección. 
Se non puidese dispoñerse dun depósito debido a que unha entidade de crédito non estea en condicións 
de cumprir as súas obrigas financeiras, un sistema de garantía de depósitos reembolsará aos 
depositantes. O reembolso ascende como máximo a 100.000 euros por entidade de crédito. 
Isto significa que se suman todos os seus depósitos efectuados na mesma entidade de crédito para 
determinar o nivel de cobertura. Se, por exemplo, un depositante posúe unha conta de aforro con 90.000 
euros e unha conta corrente con 20.000 euros, só se lle reembolsarán 100.000 euros. 
 
(3) Límite da protección para as contas en participación. 
No caso de contas en participación, o límite de 100.000 euros aplicarase a cada depositante. 
Porén, os depósitos nunha conta sobre a que teñan dereitos dúas ou máis persoas como socios ou 
membros dunha sociedade, unha asociación ou calquera agrupación de índole similar, sen personalidade 
xurídica, agréganse e trátanse como se os tivese efectuado un depositante único para os efectos do 
cálculo do límite de 100.000 euros ou, no caso de depósitos nomeados noutra divisa, o seu equivalente 
aplicando os tipos de cambio correspondentes. 
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(4) Reembolso. 
 
O sistema de garantía de depósitos responsable é o Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito: Domicilio: calle José Ortega y Gasset núm. 22, 5ª planta - Madrid 28006 
Teléfono: + 34 914 316 645 
Fax: 915 755 728 
Dirección de Internet: www.fgd.es 
Correo electrónico: fogade@fgd.es 
 
Reembolsaralle os seus depósitos (ata un máximo de 100.000 euros) nos seguintes prazos: 
- 20 días hábiles (ata o 31 de decembro de 2018); 
- 15 días hábiles (entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de decembro de 2020); 
- 10 días hábiles (entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de decembro de 2023), e 
- 7 días hábiles (a partir do 31 de decembro de 2023). 
 
Reembolsos de emerxencia ou provisionais: 
En caso de que non se puidese dispoñer de ningunha cantidade nun prazo de sete días hábiles, o Fondo 
de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito pagará aos depositantes, nun prazo máximo de cinco 
días hábiles tras a súa solicitude, un importe adecuado dos seus depósitos garantidos co fin de cubrir o 
seu sustento. Este importe deducirase da suma reembolsable. 
 
Se neste prazo non se lle reembolsou, debe poñerse en contacto co sistema de garantía de depósitos, xa 
que o tempo durante o cal pode reclamarse o reembolso pode estar limitado. Para máis información, 
sírvase consultar www.fgd.es. 
 
 
(5) Outra información importante. 
Depósito garantido polo Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (en diante, FGD), agás 
que o titular non estea identificado, conforme a Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de 
capitais e do financiamento do terrorismo, ou que teña a súa orixe en operacións obxecto de sentencia 
penal condenatoria por delito de branqueo de capitais. 
 
Así mesmo, o depósito estará excluído da cobertura do FGD nos demais supostos previstos no artigo 4 do 
Real decreto 2606/1996, do 20 de decembro, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de 
crédito: 
- Os constituídos por outras entidades de crédito por conta propia e no seu propio nome. 
- Os realizados por sociedades e axencias de valores, entidades aseguradoras, sociedades de 
investimento mobiliario, así como xestoras de IIC, de fondos de pensións, de fondos de titulización e 
capital-risco, e os depósitos das entidades que xestionan, e sociedades xestoras de carteiras e empresas 
de asesoramento financeiro, e sociedades de capital risco e as súas sociedades xestoras, e demais 
entidades financeiras definidas no artigo 4.1.26 do Regulamento UE 575/2013, do 26 de xuño de 2013. 
- Os constituídos por administracións públicas, agás entes locais con presuposto anual igual ou inferior a 
500.000 euros. 
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Lexislación aplicable ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito 
 
- Real decreto 1012/2015, do 6 de novembro, polo que se desenvolve a Lei 11/20015, do 18 de xuño, de 
recuperación e resolución de entidades de crédito e empresas de servizos de investimento, e polo que se 
modifica o Real decreto 2606/1996, do 20 de decembro, sobre fondos de garantía de depósitos de 
entidades de crédito. 
 
- Lei 11/2015, do 18 de xuño, de recuperación e resolución de entidades de crédito e empresas de 
servizos de investimento. 
 
- Disposición adicional sexta do Real decreto 84/2015, 13 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 
10/2014, do 26 de xuño, de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito (representantes 
das entidades adheridas na Comisión Xestora do Fondo de Garantía de Depósitos). 
 
- Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de entidades de crédito. 
- Disposición adicional quinta do Real decreto lei 21/2012, do 13 de xullo, de medidas de liquidez das 
administracións públicas e no ámbito financeiro. 
 
- Real decreto 2606/1996, do 20 de decembro, sobre o réxime xurídico dos fondos de garantía de 
depósitos de entidades de crédito. 
 
- Circular 4/2001, do 24 de setembro, do Banco de España, sobre a base de cálculo das achegas. 
 
- Artigo 8.3.d) da Lei 13/1985, do 25 de maio, de coeficientes de investimento, recursos propios e obrigas 
de información dos intermediarios financeiros. 
 
- Real decreto 628/2010, do 14 de maio, polo que se modifican o Real decreto 2606/1996, do 20 de 
decembro, sobre o fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito en entidades de crédito e o 
Real decreto 948/2001, do 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización dos investidores. 
 
- Real decreto lei 2/2011, do 18 de febreiro, para o reforzamento do sistema financeiro. Directiva 
94/19/CE, do 30 de maio, do Parlamento europeo. 
 
- Directiva 97/9/CE, do 3 de marzo, do Parlamento europeo. 
 
- Directiva 2009/14/CE, do 11 de marzo, do Parlamento europeo. 
 
- Directiva 2014/49/UE, do Parlamento europeo e do Consello do 16 de abril de 2014, relativa aos 
sistemas de garantía de depósitos. 
 
 
 
 


