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Tarifa de comissions, 
condicions i despeses 
repercutibles a clients
En vigor des del 23.12.2019 

EPÍGRAF 08 PREAVALS, AVALS, CRÈDITS INTERIORS I ALTRES GARANTIES

DESPESES D'ESTUDI
(Nota 15)

PER FORMALITZACIÓ
(En cada aval)

 DISPONIBILITAT PER RISC
(Trimestral o fracció)

ESPECIFICACIÓ %0 MÍNIM %0 MÍNIM %0
TRIMESTRAL

%0 SOBRE 
IMPORT 

AVAL

MÍNIM

Euros Euros Euros

1. PREAVALS 10,00 150,25 10,00 150,25 --- 20,00 60,00

2. AVALS TÈCNICS 10,00 150,25 10,00 150,25 5,00 (nota 6) 20,00 60,00

3. AVALS
FINANCERS

3.1. Fins a 1 any 10,00 150,25 10,00 150,25 5,00 (nota 6) 20,00 60,00

3.2. A més d'1 any 10,00 150,25 10,00 150,25 5,00 (nota 6) 20,00 60,00

CRÈDITS SIMPLES, 
DOCUMENTARIS I ACCEPTACIONS

(Crèdits interiors)

DESPESES 
D'ESTUDI

(Una sola vegada)

PER OPERACIÓ
(Nota 8)

(Una sola vegada)

DESPESES D'ESTUDI
(Una sola vegada)

%0 MÍNIM %0 MÍNIM %0 MÍNIM

Euros Euros Euros

Contra 
simple rebut i 
Documentació

4.  EMESOS (Nota 
7)

4.1. Irrevocable 5,00 150,25 7,5 21,04 2,00 18,03

4.2. Acceptacions --- --- 6,00 18,03

4.3 Pagament 
diferit

(Vegeu nota 14)

--- --- 5,00 18,03

4.4 Per cada modificació 25,00 euros (vegeu nota 10)
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CRÈDITS SIMPLES, 
DOCUMENTARIS I 
ACCEPTACIONS

(Crèdits interiors)

COMISSIÓ PER OPERACIÓ

%0 MÍNIM ÚNICA APLICACIÓ

Euros Euros

5. REBUTS (Nota 9)

5.1. Per notificació/avís 5,00 40,00 ---- D'una sola vegada

5.2. Tramitació per 
operació en crèdits 
sense confirmar i 
confirmats

12,00 45,00 ---- D'una sola vegada

5.3.Per risc en crèdits 
confirmats.

3,00 40,00 ---- Trimestral prorratejable per 
mesos

5.4. Per ajornament o 
pagament diferit.

5,00 15,03 ---- Trimestral sobre import ajornat

5.5. Altres percepcions:

5.5.1. Per transferència. 3,00 18,03 ---- D'una sola vegada

5.5.2. Per cancel·lació
(Vegeu nota 12)

---- ---- 25,00 Per expedient cancel·lat

5.5.3. Per modificació 
(Vegeu nota 10)

---- ---- 25,00 Per cada modificació

NOTA 1  S'entendrà compresa en aquest EPÍGRAF qualsevol garantia prestada davant la Hisenda pública i la prestació de qualsevol 
classe de caucions, garanties i fiances per assegurar el bon fi d'obligacions o compromisos contrets pel client davant d'un 
tercer.

NOTA 2  Es consideren preavals aquells negocis jurídics pels quals el banc contreu el compromís d'atorgar l'aval definitiu a la per-
sona o entitat que el sol·liciti i a favor del beneficiari de la garantia, sempre que es compleixin les condicions establertes 
en aquest compromís, que no dependran de la voluntat del banc.

NOTA 3  Es consideren avals de caràcter tècnic els que no suposen obligació directa de pagament per al banc avalador, però 
responen de l'incompliment dels compromisos, no econòmics, que l'avalat té contrets.

NOTA 4  Els avals financers poden ser de caràcter comercial o no comercial. Els primers es refereixen a operacions de natu-
ralesa comercial i responen del pagament ajornat en compravenda de qualsevol classe de béns, fraccionaments de 
pagaments, sumes lliurades anticipadament, etc. Els segons responen de crèdits o préstecs obtinguts pel client avalat 
d'altres entitats, davant les quals el banc avalador queda obligat directament al seu reemborsament; generalment con-
sisteixen en aval de lletres financeres o en pòlisses de crèdit o préstec

NOTA 5  La comissió per risc es percebrà per endavant. En els avals amb garantia de prestació sense venciment determinat, la 
meritació de la comissió acabarà amb la devolució del document en què estigui consignat l'aval o garantia, i si no, amb 
l'anul·lació d'aquesta en forma fefaent i a satisfacció del banc avalador, o si escau quan caduqui o prescrigui el dret de 
reclamació del creditor fiançat. En la resta d'avals, amb venciment determinat, la meritació de la comissió acabarà amb 
el venciment de l'aval o garantia, o prèviament si s'ha produït la seva anul·lació en forma fefaent i a completa satisfac-
ció del banc avalador o, si escau, quan caduqui o prescrigui el dret de reclamació del creditor fiançat. Les comissions 
derivades d'avals es calcularan sobre la quantia de l'obligació principal vigent en el moment de la percepció, més la de 
subsidiàries i complementàries que puguin derivar-se de l'incompliment d'aquella.

NOTA 6  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 què la seva utilització sigui facultativa del client.
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NOTA 7  S'entén per “emesos” tots els crèdits simples i documentaris i acceptacions en què el nostre banc actua   
com a emissor o acceptant, segons les instruccions del client ordenant.

NOTA 8 Les comissions per operació es cobraran en cursar l'ordre d'obertura del crèdit o la de risc per trimestres    
anticipats.

NOTA 9  S'entén per “rebuts” tots els crèdits simples i documentaris i acceptacions emeses per bancs domiciliats a Espanya, en 
què el nostre banc actua com a avisador, pagador, negociador o acceptant, amb la nostra confirmació o sense.

NOTA 10  La comissió de modificació s'aplicarà independentment del cobrament de les comissions suplementàries a què pugui 
donar lloc l'increment de l'import o l'extensió del termini de l'operació.

NOTA 11  Es percebran, en concepte de despeses de correu, les de franqueig generades per cada enviament i es repercutiran al 
client les comissions del corresponsal, si n'hi ha.

NOTA 12  En cas que el crèdit expiri sense haver estat utilitzat, es percebrà una comissió per cancel·lació de 15,03 euros, a més de 
les comissions que procedeixin.

NOTA 13  En concepte de despeses de reclamació, quan s'hagi fet efectiva la quantia o quan escaigui en funció de l'operació, es 
percebrà una comissió fixa de 30,00 euros, d'una sola vegada i per cada rúbrica (nova posició deutora vençuda) i sem-
pre que la reclamació s'hagi produït efectivament

NOTA 14   La comissió de pagament diferit es calcula sobre el període d'ajornament de pagament.

NOTA 15  No es percebrà comissió d'estudi en els avals, quan hi hagi hagut preavals per les mateixes operacions als quals ja se'ls 
hagi cobrat comissió.


