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AVALS I ALTRES GARANTIES 
 

Avals Comissió  

Per formalització (una 

única vegada) 

Per risc (trimestre o fracció) 

% Mínim % s/import 

aval 

Mínim 

Avals tècnics 1,5 120,00 € 1,5 45,00 € 
Avals Econòmics Comercials 1,5 120,00 € 1,5 45,00 € 
Avals Econòmics Financers 1,5 120,00 € 1,5 45,00 € 

 
 

Especificació Comissió 

Modificació de condicions o garanties 2% sobre l'import avalat o límit vigent de l'operació.  
Mínim 300,51 € 

Comissió trimestral de disponibilitat 
sobre el risc mitjà no utilitzat (Nota 8) 

0,50% trimestral 

Comissió de renovació (s’aplicarà a 

cada una de les renovacions de la 
línia d’aval) 

2,00% Mínim 15,00 € 

 
 
 

 
 

Nota 1   S'entendrà compresa en aquest Epígraf tota garantia prestada davant l'Hisenda Pública i la prestació de 

tota classe de caucions, garanties i fiances per assegurar la bona fi d'obligacions i compromisos contrets pel 
client davant d'un tercer. 

Nota 2   S'entén per preaval aquell que constitueix un compromís en ferm de CaixaBank, per atorgar aval definitiu al 

seu dia davant l'Entitat que ho sol·licita. Comporta obligació de concedir l'aval, si arriba a ser necessari.  

Nota 3   Es consideren avals de caràcter tècnic aquells que no comporten obligació directa de pagament per 

CaixaBank, però responen de l'incompliment dels compromisos que l'avalat té contrets, generalment davant 
algun Organisme Públic, amb motiu d'importació de mercaderies en règim temporal, participacions a 

concursos i subhastes, execució d'obres o subministraments o bon funcionament de maquinària venuda.  

Nota 4   Avals de caràcter econòmic: Poden ser de caràcter comercial o financer. Els primers es refereixen a 

operacions de naturalesa comercial i responen del pagament ajornat a la compra -venda de qualsevol classe 
de béns, fraccionaments de pagament, sumes lliurades anticipadament, garantia de pagament d'impostos 

davant l'Hisenda Pública i la resta d'Organismes Oficials.  Els segons responen de crèdits o préstecs 
obtinguts pel client avalat d'altres Entitats, davant les quals CaixaBank queda obligada directament al seu 

reembossament; generalment, consisteixen en aval a Lletres financeres o a Pòlisses de Crèdit o Préstec. 

Nota 5   La comissió per risc es percebrà per trimestres anticipats, o bé per trimestres vençuts, d'acord amb allò que 

s'estableix específicament a cada contracte . 

 
 En tot cas, tant quan es tracti d’avals indefinits com quan es tracti d’avals de durada determinada, la 

comissió es meritarà fins que consti l’extinció –per caducitat, prescripció, consentiment o qualsevol altre 
motiu- de l’obligació de CaixaBank per causa de l’aval enfront del creditor beneficiari d’aquest. 

 
 Es calcularà sobre la quantia de l'obligació principal vigent al moment de la percepció, més la de les 

subsidiàries i complementàries que puguin derivar-se de l'incompliment d'aquella. 
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Nota 6 En cas d'avals i garanties creditícies les comissions de risc tenen caràcter indicatiu per la qual cosa 

prevaldrà el tipus pactat sobre la tarifa.  

 
Nota 7 La comissió per estudi es percebrà amb ocasió de l’emissió de cada aval i en cas d’atorgament de línia 

d’avals.  
 

Nota 8 En els casos d’existència de límit d’avals, es cobrarà una comissió de disponibilitat pel risc mitjà no utilitzat. 
Aquesta comissió serà aplicable en aquelles operacions en les que la seva utilització sigui facultativa del 

client. 
 


