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OPERACIONS DE MONT DE PIETAT I SERVEIS EQUIVALENTS 

Aquestes tarifes donen cobertura a les comissions màximes d’operacions tramitades tant en el Mont de Pietat de la 
CEPB com, provisionalment, en les oficines de Mont de Pietat procedents de Banca Cívica, motiu pel qual no totes 
elles són d’aplicació a un crèdit concret.  

Especificació Comissió 

Préstecs pignoraticis 

Apertura 
En el moment de formalitació. 

0,00% 

Custòdia 
En cada renovació y en la cancel·lació (1) 

1,50% anual, sobre el valor de tasació. (mínim 0€) (1) 

Tasació 
En el moment de la cancel·lació 

1,50% sobre el valor de tasació (mínim 0€) 

Renovació 
Aplica només en renovacions, a l’inici d’aquesta 

1% sobre l’import que es renova (mínim 0€) 

Amortització o cancel·lació anticipada 
En el moment de la cancel·lació o amortització 

1%  sobre el capital amortitzat. 

Preparació de subhasta 
Si es cancel·la o renova finalitzada la preparació de 
subhasta (transcorreguts 30 dies, des del venciment) 
(3) 

5% sobre el valor de tasació (mínim 20€)  

Catalogació i Exposició de subhasta (3) 
10% sobre el valor de sortida a subhasta (mínim 20€) (2) 
No aplica si es cobra la comissió de Drets de Sala de subhasta (2) 

Drets de sala de subhasta (3) 18% sobre el valor de rematada (mínim 20€)  

Administració de sobrants 
0,25% trimestral, a partir dels 2 mesos des de la comunicació del 
sobrant al prestatari (mínim 10€) 

Gestió d’impagats 8€, a partir del día 20 de incompliment. 

Intercanvi entre Monts de Pietat (4) 40€ 

Desplaçament de prenda (5) 30€ 

 

Especificació Comissió 

Drets tasació joyes 
(sense préstec pignoratici) 

 2%  sobre el valor de tasació, més 10,00€ per lot (mínim 300€ per 
document) 

Duplicats contracte pignoració/Expedients de 
pèrdua 

9€ per operació 

 
(1) Segons el temps transcorregut. En determinades operacions tramitades en l’oficina de Canàries (antiga Banca Cívica-Caja Canàries) 

es cobra anualment per anticipat.  

(2) En certes operacions tramitades en l’oficina de Canàries (antiga B.Cívica – CajaCanarias), s’aplica sobre l’import del préstec i encara  
que es cobri comissió de Drets de sala de subhasta. 

(3) Els tres trams de comissions per subhasta (“Preparació”, “Catalogació i Exposició” i “Drets de Sala”) son excluients entre sí. 

(4) Aquesta comissió es percebrà quan, a petició del client, s’efectüi la tramitació, davant el Mont de Pietat d’una altra Caixa 
Confederada,  de la cancel·lació d’un préstec i del rescat de la garantía, o d’una operació de renovació. 

(5) Es percebrà quan, a petició del client, es tramiti la cancel·lació d’un préstec i el rescat de la garantía des d’una ubicació diferent a la 
de l’oficina del Mont de Pietat, en el cas que aquesta posibilitat estigués disponible. 


