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DIVERSOS SERVEIS PRESTATS

1. Informacions Comercials Comissions

Quan l'informe sigui estàndar. 18,00 € (1)

Per informe extractat servit, entenent com a tal aquell que només contingui
dades succintes d'activitat i compliment.

10,00 € (1)

(1) Es repercutiran, a més, les despeses extraordinàries que es produeixin si per raons d'urgència es recorre al telèfon, telègraf, fax,
tèlex, agències informatives o serveis especials de gestors de l'Entitat.

2. Gestions amb desplaçaments Comissions

Es consideren incloses en aquest concepte les gestions típiques de serveis
financers realitzades davant Organismes Públics o Privats i Professionals per
instruccions del client que requereixin el desplaçament necessari de personal
de l’Entitat sempre que no existeixi cap obligació contractual per aquesta. A títol
d'exemple s'esmenten les següents:

Dipòsits, fiances i avals de garantia d'execució d'obres i crèdits.
Nota d’intervenció d'endossaments.
Requeriments de pagament realitzats per Notaris sobre Efectes
protestats i avalats.

No es percebrà aquesta comissió, ja sigui quan l'esmentat desplaçament tingui
com a objecte la signatura d'escriptures, ja sigui quan calgui per al
perfeccionament de l'operació.

24,00 € per gestió realitzada

3. Informacions diverses a clients Comissions

Amb caràcter general i periòdic Sense percepció.
A petició del client
Informes simples (duplicats, informació de cotitzacions i similars) 10,00 €

Consultes al Registre de la Propietat per compte de tercers
A més de recuperar les meritacions i

despeses ocasionades, es percebran 12,00
€ per finca verificada en cada registre

consultat
Certificats expedits a petició del client (1)

a) Del saldo actual d’un producte d’actiu o passiu o una única operació
d’abonament o càrrec.

b) D‘operacions amb garantia hipotecària en els que es consignin les dades
registrals actuals de la finca hipotecada, prèvia comprovació d’aquestes
en el Registre de la Propietat (comissió per finca) (2)

c) Altres certificats.
d) Informe o certificació expedida a petició del client que contingui un judici

de valor sobre la seva situació financera

35,00 €

35,00 €

35,00 €
300,00 €

Informe Financer Pime
Ajustat al contingut i format establert per la Circular 6/2016 de Banco de España

300,00 €

Reconeixements de firma, a petició del client, per a la seva presentació i efectes
davant de tercers. 6,00 € per petició
Certificats per a Empreses d'Auditoria.
Per cada bloc d'informació que es sol·licita directament a l'ordre del nostre client,

segons els següents blocs:
a) Comptes Corrents i Dipòsits a Termini
b) Crèdits, Préstecs i Avals
c) Cartera d'Efectes
d) Operacions de valors
e) Operacions d'estranger
f) Diversos

35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €

Qualsevol petició d'una altra informació, si és possible d'obtenir 35,00 €

(1): No es percebrà aquesta comissió per l'expedició de "certificats de saldo zero", ni en aquells casos en que la certificació es realitzi en
compliment d'algun precepte normatiu.
(2): Aquesta comissió és independent de la que, en el seu cas, pugui correspondre al servei d’obtenció de la nota o verificació registral
(apartat 1 d’aquest mateix epígraf 11) si no és aportada pel client sinó sol·licitada per aquest a l’entitat.

______________________________________________________________________________________________________________
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4. Gestió integral d’efectiu Comissions

Per la recollida i/o lliurament d’efectiu a domicili mitjançant
transport blindat.
En cas de recompte, empaquetat o transformació d’efectiu
s’aplicarà, addicionalment, la comissió inclosa en el punt 8
d’aquest epígraf.

46,00 € per cada recollida i/o lliurament

5. Verificació de firma i comprovació de saldos Comissions

Cobrament de xecs, pagarès o lletres de canvi en efectiu i per finestreta, quan el
document està emès o domiciliat contra un compte mantingut en una altra oficina. 3,50 € per document

6. Expedient per pèrdua de llibreta Comissions

Expedient per pèrdua de llibreta a petició del client (Epígraf 8) 6,00 € per expedient

7. Gestió per devolució d’impostos Comissions

Gestió per devolució d’impostos a no residents (1) 1,50 € per document més un 4,00%

(1) El percentatge tarifat s’aplicarà sobre l’import de l’impost a retornar

9. Tramitació d'expedients de testamentaria Comissions

Per expedient (a petició expressa del client) 80,00 €

10. Gestió telemàtica Comissions

Gestió telemàtica amb els Registres de Bens Mobles, Mercantil i de la Propietat
- Quota alta (per a cada Registre)
- Per operació

Pagament impostos a Hisenda: obtenció del NRC (Número de Referència Complet)
amb càrrec en comptes d’altres entitats

50,00 €
12,00 €

5,00 € per operació

11. Lliuraments varis a domicili Comissions

Lliurament de talonari a domicili (a petició del client) 4,00 € per talonari lliurat
Lliuraments no dineraris realitzats a petició del client 6,00 € per lliurament

12. Servei de lector de xecs amb captura d’imatges Comissions

Instal·lació de l’equip, manteniment, reparació i atenció d’incidències 150,00 € per mes

______________________________________________________________________________________________________________

8. Moneda fraccionària i/o bitllets Comissions

Pel servei de recompte, empaquetat o transformació de moneda fraccionària i/o
bitllets, a petició de persones o entitats amb activitat empresarial, professional,
associativa o qualsevol altra distinta de l’estrictament particular. 6,00 € per cada 500 unitats o fracció

13. Servei automàtic de canvi de moneda fraccionària Comissions

Utilització del servei automàtic de canvi de moneda fraccionària 3,00 € per cada utilització
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14. Emissió d’oferta vinculant Comissions

A percebre d’una sola vegada en el moment de lliurar l’oferta vinculant
sol·licitada pel client. Aquesta comissió no s’aplicarà en el cas que l’oferta
vinculant sigui d’expedició obligatòria (cas de la Llei 2/1994 sobre subrogació i
modificació de préstecs hipotecaris, Llei 16/2011, de contractes de crèdit al
consum i Ordre del 5 de maig de 1994 sobre transparència de les condicions
financeres dels préstecs hipotecaris). L’import d’aquesta comissió es deduirà de
les comissions que es percebin per formalització de l’operació, en cas que
aquesta es produeixi.

60,00 €

15. Control de càrrecs domiciliats Comissions

Servei sol·licitat pel client, pel qual rep informació prèvia (mitjançant arxiu, fax o
via telefònica) dels càrrecs per domiciliació (rebuts, efectes, pagarés, etc.) en el
seu compte, abans de procedir a efectuar-los, perquè doni instruccions sobre la
seva acceptació o devolució.

0,60 € per document

16. Servei de confecció de “pagaments domiciliats” Comissions

Servei especial mitjançant el qual per un suport magnètic o transmissió emesa
pel client, l’Entitat confecciona per compte del mateix “pagaments domiciliats”
(document similar en forma a un pagaré, emès contra el compte del client, però
amb la signatura de l’Entitat), el pagament del qual s’atendrà en el compte del
client si en el moment designat per al seu pagament aquest presenta saldo
suficient.

0,40% sobre el nominal, amb un mínim de
2,40 € per document.

17.- Servei de correspondència personalitzada (1) Comissions

Alta del servei (2)
- Persones físiques
- Persones jurídiques

Servei d’enviament ajornat de la correspondència (3)

Servei d’enviament immediat o no agrupat de comunicats (4)
- de 1 a 9 comunicats entre immediats o no agrupats al mes
- de 10 a 25 comunicats entre immediats o no agrupats al mes
- de 26 a 100 comunicats entre immediats o no agrupats al mes
- de 101 a 1000 comunicats entre immediats o no agrupats al mes
- de 1001 a 5000 comunicats entre immediats o no agrupats al mes
- més de 5000 comunicats entre immediats o no agrupats al mes

Exempta
Exempta

Exempta

1,50 € per mes
2,50 € per mes
7,50 € per mes

75,00 € per mes
375,00 € per mes
750,00 € per mes

(1) El servei de correspondència personalitzada permet al titular optar entre diverses modalitats per a la recepció de les
comunicacions que li remeti l’Entitat per a cadascun dels contractes designats pel client.

(2) La comissió per l’alta del servei de correspondència personalitzada es liquidarà si es contracta com a mínim un dels serveis
tarifats a continuació.

(3) Aquest servei permet al client sol·licitar que els comunicats generats durant un període no se li remetin fins que hagi finalitzat
l’esmentat període.

(4) Aquest servei permet al client sol·licitar que determinats comunicats se li enviïn de manera immediata o que no s’agrupin amb
d’altres i s’enviïn sols en un sobre.

18. Pagament de participacions de loteria Comissions

Servei de pagament de participacions de loteria i apostes premiades. La
comissió es percebrà de l’emissor de la participació, que ha concertat el servei
de pagament. En cap cas es percebrà de la persona que presenta la
participació per al seu cobrament.

1,00 € per participació

19. Control de vivència Comissions

Servei de control de vivència del beneficiari d’una prestació periòdica generada
per un contracte d’assegurança privada (a percebre de l’entitat que sol·licita
aquest control).

6,00 € per cada control i beneficiari
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20. Tramitació d’expedients d’ajuts de la PAC/DUN Comissions

Servei de tramitació dels expedients d’ajuts de la PAC/DUN a agricultors i
ramaders.

50,00 € per expedient

21. Gestió de cancel·lació notarial d’hipoteques alienes Comissions

Servei de tramitació de cancel·lació notarial d’hipoteques, a petició expressa del
client (1)

100,00 €

(1) Aquesta comissió es percebrà quan, no tractant-se d’hipoteques constituïdes a favor de “la Caixa”, aquesta prepari a sol·licitud del
client, la documentació necessària per a l’atorgament de l’escriptura de cancel·lació o carta de pagament.

22. Gestió de cobrament de pessetes Comissions

Servei de gestió de cobrament de pessetes a petició del client
- Per gestió de cobrament de bitllets
- Per gestió de cobrament de monedes

3,00% de l’import amb un mínim de 6,00 €
6,00 € per cada 100 unitats o fracció

23. Servei d’agrupació de rebuts Comissions

Rebut Únic
Saldo reservat en un dipòsit per al pagament dels rebuts domiciliats
seleccionats pel titular

Manteniment
Modificació de les domiciliacions seleccionades
Traspassos extraordinaris o modificació del traspàs periòdic (1)
Cancel·lació anticipada

Rebut Únic Llar
Saldo reservat en un dipòsit per al pagament de rebuts corresponents als
serveis de subministrament d’electricitat, aigua, gas i telefonia

Manteniment
Traspassos extraordinaris o modificació del traspàs periòdic

1,50 €/mes – 18,00 €/any
1,00 €
1,00 €
1,00 €

0,70 €/mes – 8,40 €/any
1,00 €

(1) Sempre que no sigui conseqüència d’una modificació

24. Operacions sobre comptes de clients Comissió

Per complimentació d’oficis o manaments de Jutjats i Tribunals en els que
s’ordeni a l’Entitat l’embargament, retenció o bloqueig de saldos de comptes,
dipòsits, valors, títols, etc. de clients, sempre que el manament s’hagi dictat a
instància de part (1)

Aquesta comissió es cobrarà en tot cas a la part que hagi sol·licitat
l’embargament, retenció o bloqueig, podent-se fer efectiva mitjançant la
deducció de les quantitats embargades o retingudes.

12,00 € per operació

(1) L’Entitat no aplicarà aquesta comissió en els següents casos:
a) Quan l’embargament, retenció o bloqueig de saldo sigui ordenat directament pels Jutges i Tribunals, sense intervenció de la part.
b) Quan la part que hagi sol·licitat l’embargament, retenció o bloqueig, tingui atribuït el benefici de justícia gratuïta.
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