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GESTIONS I INFORMACIÓ PER COMPTE DE CLIENTS 

 

Classe d'operació  Comissió  

 CERTIFICATS 

  Certificats d'Inversió  35,00 €  

  Certificats d'Apunts en Compte  35,00 € 

  Certificats de Saldos (4)  35,00 € 

  Certificats per a Auditories  35,00 €  

  Sol·licituds de Certificats de No-Residència a l'Organisme Oficial Competent  

  (a petició del client) 

 25,00 €  

  Altres certificacions  35,00 € 

 INFORMACIONS I CONTACTES COMERCIALS  

  Informacions amb caràcter general i periòdic Exempt 

  Operacions liquidades amb més d'un any d'antiguitat  25,00 €  

  A petició del client: 
 
  Informe simple (duplicats, informació de cotitzacions i  
  similars) (4)   

 

 
18,00 € 

 

  Informes comercials nacionals estàndard (Espanya i Andorra) 42,07 € / informe 

  Informes comercials internacionals estàndard sobre Àrea I (1) 78,13 € / informe 

  Informes comercials internacionals estàndard sobre Àrea II (2) 126,21 € / informe 

  Informes comercials internacionals estàndard sobre Àrea III (3) 162,27 € / informe 

  Gestions comercials especials, tramitació documental i gestió de consultes a  

l’estranger  

300,00 €  

Serveis de col·laboració, assessorament, estudi, analisi, etc., en la presentació                               

de projectes relacionats amb el comerç exterior (5) 
750,00 € 

 

(1) Països que composen l'Àrea I:  Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Holanda, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Mònaco, Noruega, Portugal, 

Gran Bretanya, Sant Marino, Suècia, Canadà i Estats Units. 

 

(2) Països que composen l'Àrea II: Finlàndia, Dinamarca, Brasil, Xile, Mèxic, Perú, Veneçuela, Suïssa i Austràlia. 

 

(3) Països que composen l'Àrea III:  Grècia i la resta de països no compresos a les Àrees I i II.    

 

(4) 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. 

 
(5) Es percebrà per les gestions comercials especials efectuades per compte de clients per l’obtenció d’ajudes, subvencions o serveis 

financers d’organismes oficials estatals o supranacionals, en concepte d’assessorament, estudi, anàlisis i presentació de projectes davant 

organismes multilaterals de la Unió Europea i d’altres àrees geogràfiques (Banco Mundial, BID, etc.) 
 


