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COMISSIONS I CONDICIONS APLICABLES AMB CARÀCTER GENERAL A
TOTS ELS PRODUCTES
1. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta tarifa és de general aplicació a les operacions que l’Entitat realitza habitualment. Quan
se sol·liciti la prestació d’un servei de caràcter excepcional o singular, les comissions i les condicions seran les que expressament es pactin, tot això d’acord amb la normativa actual de transparència.

2. DESPESES DE CORREU, TELÈFON O ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ
Es repercutiran les despeses originades per aquests conceptes en qualsevol operació que, en el
seu tràmit, així ho requereixi. .
Els imports, per aquest concepte, s’adaptaran simultàniament a qualsevol modificació de les
Tarifes Oficials Postals i de Comunicacions.
Es repercutiran l’import de les despeses derivades d’altres mitjans de comunicació diferents dels
habitualment utilitzats amb el client, sempre que siguin sol·licitats o acceptats per aquest.

3. ALTRES DESPESES
Les despeses d’intervenció de fedatari públic, d’escriptures, notarials i registrals, timbres, despeses bancàries repercutides i qualsevol altre concepte de caràcter extern que pogués correspondre al client es repercutiran íntegrament pel valor que figuri al justificant.
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CONDICIONS DE VALORACIÓ
Limitacions sobre valoració de càrrec i abonaments en comptes i passives, en comptes corrents, de crèdit i llibretes d’estalvi
DEUTES
CLASSE
D’OPERACIONS
1. Xecs

DATA DE VALORACIÓ A EFECTES DEL
RÈDIT D’INTERESSOS
1.1. Pagats per finestreta o per compensació interior.

El mateix dia del seu pagament a l’oficina
lliurada

1.2. Pagats en ferm per altres
entitats

El mateix dia del seu pagament, a l’efecte,
l’oficina pagadora estamparà el seu segell
amb indicació de la data de pagament. Si
faltés aquest requisit s’abonarà amb valor
del dia del seu càrrec en compte.

1.3. Presos al cobrament per altres
oficines o entitats

El mateix dia del seu càrrec al compte
lliurat.

2. Reintegraments o
disposicions
3. Efectes retornats

El mateix dia del seu pagament
3.1. Efectes descomptats

El dia del seu venciment

3.2. Xecs retornats

El mateix de valoració que es va donar en
abonar-los en compte

4. Rebuts de caràcter
4.1. A càrrec del deutor
periòdic, el deute del qual
en compte ha autoritzat
prèviament el deutor

Data del càrrec

5. Compra de divises
6. Efectes domiciliats

Els efectes, els pagaments dels quals es
domiciliïn en una Entitat de dipòsit, tant
al propi efecte com a l’avís de cobrament,
seran abonats al compte de lliurat amb
valor dia del venciment
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CONDICIONS DE VALORACIÓ
Limitacions sobre valoració de càrrec i abonaments en comptes i passives, en comptes corrents, de crèdit i llibretes d’estalvi
ABONAMENTS

CLASSE
D’OPERACIONS
1. Lliuraments mitjançant
xecs

2. Transferències bancàries, ordres de lliurament i similars

DATA DE VALORACIÓ A EFECTES DE LA
MERITACIÓ D’INTERESSOS
1.1. A càrrec de la pròpia entitat (sobre
qualsevol oficina)

El mateix dia del lliurament

1.2. A càrrec d’altres entitats. (1)

Segon dia hàbil següent al lliurament

2.1. Ordenadas en la propia
entidad en España

El mateix dia del seu càrrec a l’ordenant

2.2. Ordenades a la pròpia entitat a
Espanya

El segon dia hàbil següent al seu càrrec a
l’ordenant (2)

3. Descompte d’efectes

Data en què comença el càlcul
d’interessos (3)

4. Presentació de rebuts
de caràcter periòdic, el
càrrec en compte ha
autoritzat prèviament el
deutor

El mateix dia del càrrec

5. Venda de divises

El dia hàbil següent al de la cessió de les
divises

6. Abonament de dividends, interessos i títols
amortitzats, de valors
dipositats

El mateix dia de l’abonament

7. Otras operaciones

El mateix dia

(1) Inclòs el Banco de España.
(2) A l’efecte, aquesta data haurà de constar a la informació referent a la transferència.
(3) Al càlcul d’interessos no s’inclourà el dia del venciment de l’efecte.
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Notes:
(a) A tota la resta d’operacions no contemplades expressament, els càrrecs i els abonaments es
valoraran el mateix dia en què s’efectuï l’apunt, si no es produeix moviment de fons fora d l’entitat. En cas contrari, els abonaments es valoraran el dia hàbil següent a la data de l’apunt.

(b) La consideració dels dissabtes com a dies hàbils o inhàbils haurà de ser en funció de la classe
d'operació que es tracti. Si la seva formalització s’hagués de retardar per imperatius aliens a l’entitat (pagaments a Hisenda, operacions de Borsa, Cambra de Compensació, etc.) serà dia inhàbil.
A la resta de casos, en què l’operació es pugui formalitzar al dia, serà considerat hàbil.

(c) En el cas de compra o venda de divises, s’haurà de tenir en compte, a més la valoració donada
a la compra venda pròpiament dita.

En vigor des de l’ 11.07.2016

Préstec Hipotecari
interès FIX
ESPECIFICACIÓ
1. Comissió d’obertura

VALOR

OBSERVACIONS

Màxim: 2,5%
Mínim: 800,00€

2. Compensació per desistiment /
Comissió per amortització anticipada
(vegeu nota 1)
2.1. quan l’amortització anticipada
es produeixi dins dels cinc primers anys de
préstec.

Màxim: 0,5%
Mínim:
No es fixa mínim

% Sobre l’import amortitzat

2.2. quan l’amortització anticipada es produeixi en un moment posterior a l’esmentat al
punt 2.1

Màxim: 0,25%
Mínim:
No es fixa mínim

% Sobre l’import amortitzat

3.1 reemborsament parcial

Màxim: 3,0%
Mínim:
No es fixa mínim

% Sobre l’import amortitzat

3.2 reemborsament total
(vegeu nota 8)

Màxim: 3,0%
Mínim:
No es fixa mínim

% Sobre l’import amortitzat

4. Comissió per subrogació

Màxim: 3,0%
Mínim: 800,00€

% Sobre el saldo pendent a
la data de subrogació

5. Comisión por modificación de condiciones
contractuales y/o garantías

Màxim: 1,50%
Mínim: 400,00€

% Sobre el capital pendent a
la data de modificació

6. Comissió per ampliació de termini

0,10%

% Sobre el capital pendent a la data
d’ampliació termini

3. Compensació per risc tipus d’interès

(vegeu nota 2)

7. Comissió per exercici de l’opció de
modificació del calendari d’amortització

25,00€

(vegeu nota 3)

8. Comissió per opció de futur hipotecari

Màxim: 3,0%
Mínim:
No es fixa mínim

9. Comissió per reclamació de posiciones
deutores

25,00€

% Sobre el principal del préstec a
subscriure
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Préstec Hipotecari
interès FIX
ESPECIFICACIÓ
10. Comissió per escriptura de cancel·lació

VALOR
75,00€

OBSERVACIONS
Máxima

(vegeu nota 4)

11. Comissió per expedició de certificats
11.1 certificat de l’estat de pagament del
préstec

15,00€

11.2 certificat de deute

40,00€

11.3 certificats diversos (vegeu nota 5)

40,00€

12. Comissió per còpia o transcripció de gravacions telefòniques (vegeu nota 6)

50,00€

13. Comissió per expedició de quadre d’amortització (vegeu nota 7)

15,00€

14. Comissió per enviament correu ordinari de
cada extracte mensual

0,25€

15. Comissió per emissió de duplicats
15.1 Fotocòpia documentació contractual
préstec (S’inclou escriptura, oferta vinculant i
pòlissa de préstec)

40,00€

(S’inclou escriptura, oferta vinculant i pòlissa de préstec)

15.2 Fotocòpia documentació taxació
(informe, certificat i factura)

40,00€

(Informe, certificat i/o factura taxació)

15.3 Duplicats d’extractes mensuals fins als 6
mesos d’antiguitat

5,00€
por duplicado

15.4 Duplicats d’extractes mensuals més de 6
mesos d’antiguitat

10,00€
por duplicado

15.5 Altres duplicats

15,00€
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Préstec Hipotecari
interès VARIABLE
ESPECIFICACIÓ
1. Comisión de
apertura

VALOR

OBSERVACIONS

Màxim: 2,5%
Mínim: 800,00€

2. Compensació per amortització
anticipada (vegeu nota 1)
2.1. quan l’amortització anticipada
es produeixi dins dels cinc primers anys de
préstec.

Màxim: 0,5%
Mínim:
No es fixa mínim

% Sobre l’import amortitzat

2.2.quan l’amortització anticipada es produeixi en un moment posterior a l’esmentat al
punt 2.1

Màxim: 0,25%
Mínim:
No es fixa mínim

% Sobre l’import amortitzat

3. Compensació per risc tipus d’interès

(NO APLICABLE)

4. Comissió per subrogació

Màxim: 3,0%
Mínim: 800,00€

% Sobre del saldo pendent a
la data de subrogació

5. Comissió per modificació de condicions
contractuals i/o garanties

Màxim: 1,50%
Mínim: 400,00€

% Sobre el capital pendent a
la data de modificació

6. Comissió per ampliació de termini

0,10%

% Sobre el capital pendent a
la data d’ampliació termini

(vegeu nota 2)

7. Comissió per exercici de l’opció de modificació del calendari d’amortització

25,00€

(vegeu nota 3)

8. Comissió per opció de futur hipotecari

Màxim: 3,0%
Mínim:
No es fixa mínim

9. Comissió per reclamació de posicions deutores

25,00€

10. Comissió per escriptura de cancel·lació

75,00€

(vegeu nota 4)

% Sobre el principal del préstec a
subscriure

Máxima
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Préstec Hipotecari
interès VARIABLE
ESPECIFICACIÓ

VALOR

OBSERVACIONS

11. Comissió per expedició de certificats
11.1 certificat de l’estat de pagament del
préstec

15,00€

11.2 certificat de deute

40,00€

11.3 certificats diversos (vegeu nota 5)

40,00€

12. Comissió per còpia o transcripció de gravacions telefòniques (vegeu nota 6)

50,00€

13. Comissió per expedició de quadre d’amortització (vegeu nota 7)

15,00€

14. Comissió per enviament correu ordinari de
cada extracto mensual

0,25€

15. Comissió per emissió de duplicats
15.1 Fotocòpia documentació contractual
préstec (S’inclou escriptura, oferta vinculant i
pòlissa de préstec)

40,00€

(S’inclou escriptura, oferta
vinculant i pòlissa de préstec)

15.2 Fotocòpia documentació taxació
(informe, certificat i factura)

40,00€

(Informe, certificat i/o factura taxació)

15.3 Duplicats d’extractes mensuals fins als 6
mesos d’antiguitat

5,00€
per duplicat

15.4 Duplicats d’extractes mensuals més de 6
mesos d’antiguitat

10,00€
per duplicat

15.5 Altres duplicats

15,00€
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Préstec Hipotecari
interès MIXT
ESPECIFICACIÓ
1. Comissió d’obertura

VALOR

OBSERVACIONS

Màxim: 2,5%
Mínim: 800,00€

2. Compensació per amortització anticipada
(vegeu nota 1)
2.1. quan la amortització anticipada
se produeixi dins dels cinc primers anys de
préstec.

Màxim: 0,5%
Mínim:
No se fixa mínim

% Sobre l’import amortitzat

2.2. quan l’amortització anticipada se produeixi en un moment posterior a l’esmentat al
punt 2.1

Màxim: 0,25%
Mínim:
No se fixa mínim

% Sobre l’import amortitzat

Màxim: 3,0%
Mínim:
No se fixa mínim

% Sobre l’import amortitzat

Máximo: 3,0%
Mínim:
No se fixa mínim

% Sobre l’import amortitzat

4. Comissió per subrogació

Màxim: 3,0%
Mínimo: 800,00€

% Sobre del saldo pendent a
la data de subrogació

5. Comissió per modificació de condicions
contractuals i/o garanties

Màxim: 1,50%
Mínim: 400,00€

% Sobre el capital pendent a
la data de modificació

6. Comissió per ampliació de termini

0,10%

% Sobre el capital pendent a
la data d’ampliació termini

3. Compensació per risc tipus d’interès
3.1 reemborsament parcial

3.2 reemborsament total
(vegeu nota 8)

(vegeu nota 2)

7. Comissió per exercici de l’opció de
modificació del calendari d’amortització

25,00€

(vegeu nota 3)

8. Comissió per opció de futur hipotecari

Màxim: 3,0%
Mínim:
No se fixa mínim

9. Comissió per reclamació de posicions deutores

25,00€

% Sobre el principal del préstec a
subscriure
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Préstec Hipotecari
interès MIXT
ESPECIFICACIÓ
10. Comissió per escriptura de cancel·lació.

VALOR
75,00€

OBSERVACIONS
Máxima

(vegeu nota 4)

11. Comissió per expedició de certificats
11.1 certificat de l’estat de pagament del
préstec

15,00€

11.2 certificat de deute

40,00€

11.3 certificats diversos (vegeu nota 5)

40,00€

12. Comissió per còpia o transcripció de gravacions telefòniques (vegeu nota 6)

50,00€

13. Comissió per expedició de quadre d’amortització (vegeu nota 7)

15,00€

14. Comissió per enviament correu ordinari de
cada extracte mensual

0,25€

15. Comissió per emissió de duplicats
15.1 Fotocòpia documentació contractual
préstec (S’inclou escriptura, oferta vinculant i
pòlissa de préstec)

40,00€

(S’inclou escriptura, oferta vinculant i pòlissa de préstec)

15.2 Fotocòpia documentació taxació
(informe, certificat i factura)

40,00€

(Informe, certificat i/o factura taxació)

15.3 Duplicats d’extractes mensuals fins als 6
mesos d’antiguitat

5,00€
por duplicado

15.4 duplicats d’extractes mensuals més de 6
mesos d’antiguitat

10,00€
por duplicado

15.5 altres duplicats

15,00€
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Préstec PERSONAL
ESPECIFICACIÓ

VALOR

1. Comissió d’obertura

Màxim: 3,0%
Mínim: 100,00€

2. Compensació per amortització anticipada

Màxim: 1,50%
Mínim: 400€

(vegeu nota 1)

OBSERVACIONS

mínim
3. Comissió per modificació de condicions
contractuals i/o garanties

Màxim: 1,50%
Mínim: 400,00€

% Sobre el capital pendent a
a data de modificació

4. Comissió per ampliació de termini

0,10%

% Sobre el capital pendent a la data
d’ampliació termini

(vegeu nota 2)

5. Comissió per exercici de l’opció de modificació del calendari d’amortització

25,00€

(vegeu nota 3)

6. Comissió per opció de futur hipotecari

Màxim: 3%
Mínimo: No se fija

mínimo
7. Comissió per reclamació de posicions deutores

25,00€

8. Comissió per expedició de certificats
8.1 certificat de l’estat de pagament del
préstec

15,00€

8.2 certificat de deute

40,00€

8.3 certificats diversos (vegeu nota 5)

40,00€

9. Comissió per copia o transcripció de gravacions telefòniques (vegeu nota 6)

50,00€

10. Comissió per expedició de quadre d’amortització (vegeu nota 7)

15,00€

11. Comissió per enviament correu ordinari de
cada extracte mensual.

0,25€

% Sobre el principal del préstec
a subscriure
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Préstec PERSONAL
ESPECIFICACIÓ

VALOR

OBSERVACIONS

12. Comissió per emissió de duplicats
12.1 Fotocòpia documentació contractual
préstec (S’inclou escriptura, oferta vinculant i
pòlissa de préstec)

40,00€

(S’inclou escriptura, oferta
vinculant i pòlissa de préstec)

12.2 Fotocòpia documentació taxació
(informe, certificat i factura)

40,00€

(Informe, certificat i/o factura taxació)

12.3 Duplicats d’extractes mensuals fins als 6
mesos d’antiguitat

5,00€
por duplicado

12.4 Duplicats d’extractes mensuals més de 6
mesos d’antiguitat

10,00€
por duplicado

12.5 Altres duplicats

15,00€

En vigor des de l’ 11.07.2016

Nota 1: A les cancel·lacions subrogatòries i no subrogatòries, totals o parcials, que es produeixin als crèdits o
préstecs hipotecaris als quals es refereix l’article 7 de la Llei 41/2007 de 7 de desembre B.O.E. 294/2007, de 8
de desembre de 2007), la mateixa serà d’aplicació als contractes de crèdit o préstec hipotecari formalitzats amb
posterioritat a la seva entrada en vigor ( 9 de desembre de 2007).
Nota 2: Les modificacions que tinguin per objecte exclusiu l’ampliació de termini produiran una comissió a càrrec
de la part prestatària del 0.10% del capital pendent d’amortització.
Nota 3: Als préstecs hipotecaris als quals s’hagi pactat a favor del prestatari, l’opció de modificació del calendari
d’amortització, mitjançant la possibilitat de substituir el pagament de quotes al venciment per la seva capitalització, l’exercici de la mateixa produirà una comissió a favor de l’Entitat, a càrrec del prestatari, meritada i pagadora al
moment d’exercici de cada opció d’aplaçament de quotes.
Nota 4: En cas que el prestatari, simultàniament o amb posterioritat a la realització del reemborsament total del
préstec hipotecari sol·liciti l’atorgament de l’escriptura de cancel·lació i opti per no realitzar ell mateix les gestions
per a l’obtenció i enviament al Notari dels documents necessaris per a preparació de l’escriptura de cancel·lació,
així com l’enviament al seu domicili de la còpia corresponent una vegada signada i, per tant, els tràmits esmentats es realitzin per l’Entitat, i això sempre a sol·licitud del client, vindrà obligat a satisfer una comissió en concepte
de comissió per despeses de cancel·lació registral, comissió que se meritarà i pagarà al moment de l’atorgament
de l’escriptura. En cap cas, la comissió inclourà les despeses, bestretes o honoraris, com honoraris notarials, registrals, gestoria o impostos.
Nota 5: En cas que el prestatari, sol·liciti l’emissió d’un certificat que reculli una altra informació diferent de la
qual, amb caràcter general i periòdic, l’entitat facilita en relació amb el préstec, o bé que inclogui un text específic
sol·licitat pel client, el prestatari estarà obligat a satisfer a l’Entitat una comissió que serà meritada i pagadora al
moment de l’expedició del certificat esmentat.
Nota 6: En cas que el prestatari sol·liciti el lliurament o enviament de gravacions telefòniques o transcripció
d’aquestes, es meritarà una comissió al moment del lliurament o enviament de la transcripció del suport de la
gravació, excepte en els casos que el suport esmentat fos requerit per un organisme oficial estatal o de la Comunitat Autònoma.
Nota 7: En cas que el prestatari sol·liciti un quadre d’amortització del préstec amb informació anterior als darrers
cinc anys, vindrà obligat a satisfer a l’Entitat, una comissió que serà meritada i pagadora al moment de l’expedició
del mateix a sol·licitud del prestatari.

Nota 8: La quantitat a satisfer en concepte de compensació per risc de tipus d’interès es liquidarà al moment
de realitzar-se una cancel·lació total o parcial, subrogatòria o no subrogatòria, sempre que generi pèrdua per a
l’entitat i sense que, en cap cas, la compensació pugui excedir de l’import de la pèrdua.

