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Tarifa de comissions, 
condicions i despeses 
repercutibles a clients
En vigor des del 24.11.2022

EPÍGRAF 18 SERVEIS PRESTATS DIVERSOS

ESPECIFICACIÓ
COMISSIONS

TIPUS IMPORT Euros

1. Informes comercials. (Vegeu nota 1)

1.1 Extractat (amb dades concises sobre activitat, solvència, moralitat, etc.) ---- 25,00

1.2 Normal o més ampli. ---- 50,00

1.3 Referit a signatures estrangeres. ---- 50,00

2. Consultes al Registre de la Propietat per compte de clients. (Vegeu nota 1) MÍNIM

2.1 Per cada finca verificada a 3,49 euros. ---- 50,00

3. Gestions bancàries diverses (vegeu nota 2)

3.1 Per cada gestió, en la constitució i en la cancel·lació d'operacions, quan no 
corresponguin a una obligació contractual prèvia per part de la nostra entitat.

---- 100,00

4. Informacions diverses a clients

4.1 Expedició de duplicats ---- 9,99

4.2 Reconeixement de signatura per presentació i efecte davant de tercers ---- 3,00

4.3 Per informació en suport magnètic (el suport serà presentat pel client o se li 
repercutirà en el preu de cost)

---- 12,02

4.4 Expedició de certificats emesos per canals assistits (nota 5)

 ■ Certificats tipus I (saldo, operacions, titularitat) ---- 12,397

 ■ Certificats tipus II (pagament d'impostos, nòmines, quadres 
d'amortització, productes contractats)

---- 12,397

 ■ Complexos (solvència concurs, deute vigent) ---- 28,926

 ■ Certificats que suposen l'elaboració d'informació plurianual, addicional a 
la facilitada de forma periòdica i gratuïta. Tarifa màxima

---- 60,00

4.5 Expedició de certificats emesos per banca a distància (nota 5)

 ■ Certificats tipus I (saldo, operacions, titularitat) ---- 1,653
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 ■ Certificats tipus II (pagament d'impostos, nòmines, quadres 
d'amortització, productes contractats)

---- 4.132

 ■ Complexos (solvència concurs, deute vigent) ---- 16,529

4.6 Certificats per a empreses d'auditoria (nota 5) ---- 100,00

Per qualsevol altra informació que es proporcioni, addicional a la que el banc 
facilita de forma periòdica i gratuïta a la seva clientela relativa a la situació 
dels seus comptes i a l'estat de les seves operacions, si la seva obtenció és 
factible, es percebrà una tarifa màxima de fins a 300,51 €

5. Recollida i lliurament d'efectiu a domicili (vegeu nota 3)

5.1 Import inferior a 6.010,12 euros més despeses de desplaçament. ---- 18,00

5.2 Import igual o superior a 6.010,12 euros ----

6. Per l'estudi, anàlisi, assessorament i lliurament d'informe, a petició 
de clients, sobre la idoneïtat en la contractació de plans de pensions, 
assegurances i altres productes de capitalització d'estalvi a mida. (vegeu 
nota 4)

7. Informació sobre la Comunitat Econòmica Europea.

7.1 Lliurament de documentació legislativa o informe aïllat. ---- 60,10

7.2 Lliurament de documentació legislativa més informe. ---- 78,13

7.3 Lliurament de documentació legislativa àmplia més informe. ---- 120,20

8. Per dipòsit de correspondència en oficina. ----
6,01 (per compte 
i semestre)

9. Gestions davant les comunitats autònomes. ---- 60,10

Tramitació de qualificacions d'habitatges de PROTECCIÓ OFICIAL (tramitar 
a compte del client la documentació necessària per sol·licitar la qualificació 
d'habitatges HPO).

10. Tramitació d'escriptures de cancel·lació d'hipoteques en garantia de risc 
del banc, a sol·licitud del client. (Vegeu nota 5)

10.1 Preparació de documents, antecedents necessaris per a l'atorgament a 
petició expressa del client.

90,15

10.2 Tramitació de la inscripció en el Registre de la Propietat a sol·licitud 
expressa del client:

De 0 a 6.010,12 euros ---- 90,15

De 6,010,13 a 12.020,24 euros ---- 102,17

De 12,020,25 a 18.030,36 euros ---- 120,20

De 18.030,37 a 24.040,48 euros ---- 138,23

De 24.040,49 a 30.050,61 euros ---- 150,25

De 30.050,62 a 36.060,73 euros ---- 162,27

De 36.060,74 a 42.070,85 euros ---- 168,28

ESPECIFICACIÓ
COMISSIONS

TIPUS IMPORT Euros
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De 42.070,86 a 48.080,97 euros ---- 180,30

De 48.080,98 a 54.091,09 euros ---- 192,32

De 54.091,10 a 60.101,21 euros ---- 210,35

De 60,101,22 a 90.151,82 euros ---- 240,40

De 90.151,83 a 120.202,42 euros ---- 270,46

Més de 120.202,42 euros ---- 300,51

11. Tramitació inscripció registral d'hipoteques en garantia de riscos del banc 
o de qualsevol modificació o alteració d'aquestes, quan no correspongui a 
una obligació contractual prèvia per part de la nostra entitat i es faci per 
petició expressa del client:

Fins a 9.015,18 euros ---- 90,15

De 9.015,19 a 15.025,30 euros ---- 102,17

De 15.025,31 a 21.035,42 euros ---- 108,18

De 21.035,43 27.045,54 euros ---- 120,20

De 27.045,55 a 33.055,67 euros ---- 138,23

De 33.055,68 a 42.070,85 euros ---- 156,26

De 42.070,86 a 48.080,97 euros ---- 168,28

De 48.080,98 a 57.096,15 euros ---- 174,29

De 57.096,16 a 72.121,45 euros ---- 180,30

De 72.121,46 a 90.151,82 euros ---- 192,32

De 90.151,83 a 102.172,06 euros ---- 204,34

De 102.172,07 a 120.202,42 euros ---- 210,35

De 120.202,43 a 138.232,78 euros ---- 216,36

De 138.232,79 a 150.253,03 euros ---- 222,37

De 150.253,04 a 180.303,63 euros ---- 240,40

De 180.303,64 a 240.404,84 euros ---- 270,46

De 240.404,85 a 300.506,05 euros ---- 300,51

De 300.506,06 a 450.759,08 euros ---- 450,76

Més de 450.759,08 euros ---- 601,01

Si per fer-ho calgués la prèvia inscripció d'altres títols (escriptura de 
compravenda, testamentàries, permutes, etc.), a més:

Fins a 9.015,18 euros ---- 90,15

De 9,015,19 a 15.025,30 euros ---- 102,17

De 15.025,31 a 21.035,42 euros ---- 108,18
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ESPECIFICACIÓ
COMISSIONS

TIPUS IMPORT Euros

De 21.035,43 a 27.045,54 euros ---- 120,20

De 27.045,55 a 33.055,67 euros ---- 138,23

De 33.055,68 a 42.070,85 euros ---- 156,26

De 42.070,86 a 48.080,97 euros ---- 168,28

De 48.080,98 a 57.096,15 euros ---- 174,29

De 57.096,16 a 72.121,45 euros ---- 180,30

De 72.121,46 a 90.151,82 euros ---- 192,32

De 90.151,83 a 102.172,06 euros ---- 204,34

De 102.172,07 a 120.202,42 euros ---- 210,35

De 120.202,43 a 138.232,78 euros ---- 216,36

De 138.232,79 a 150.253,03 euros ---- 222,37

Més de 150.253,03 euros ---- 240,40

12. Gestió per devolució d'impostos a no residents (nota 6)
1,80 euros més 
un 5%

13. Confecció de pagarés de compte corrent a clients.

13.1 Confecció de pagarés, sense signatura del client i enviament a aquest
1,00 euro per 
document

13.2 Confecció de pagarés, amb la signatura digitalitzada del client i remissió a 
aquest

1,00 euro per 
document

13.3 Confecció de pagarés, amb la signatura digitalitzada del client i distribució 
als beneficiaris per correu (vegeu nota 7)

1,00 euro per 
document

14. Tramitació d'expedients d'ajudes de la PAC/DUN
Servei de tramitació dels expedients d'ajudes de la PAC/DUN a agricultors i 

ramaders.
100,00

15. Tramitació d'expedient de testamentaria (a petició expressa de 
l'interessat) (nota 8)

125,00

16. Per gestió, obtenció o renovació de certificats de no resident o de resident 
a Espanya (nota 9)

- 18,00

17. Per gestió de cobrament de factures i lliurament de documentació de 
vehicles a concessionaris (nota 10)

- 30,00

18. Servei de caixa permanent (nota 11) 35 euros/mes

19. Per recompte de diners en efectiu (nota 12)

19.1 Pel servei de recompte, empaquetatge o transformació de moneda 
fraccionària de 51 u. a 499 u. i per cada fracció de 500 addicionals.

10,00

19.2 Pel servei de recompte, empaquetatge o transformació de bitllets per cada 
fracció de 500 addicionals.

10,00
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ESPECIFICACIÓ
COMISSIONS

TIPUS IMPORT Euros

20. Pagament en efectiu de rebuts no domiciliats, a càrrec del pagador:

 ■ En Oficina
 ■ En Caixer

3 €/rebut 1 €/
rebut

21. Pel servei d'emissió i lliurament del document d'informació financera

PIME de conformitat amb el que preveu l'art. 2.2 de la Llei 5/2015, de foment 
del finançament empresarial (nota 13)

380 €

22. Canvi de titularitat de productes, dipòsits i capçaleres. No es repercutirà 
si el conjunt dels saldos o valors és inferior a 150 € (Nota 8)

65,00

NOTA 1  En informes comercials, es repercutiran, a més, les despeses extraordinàries que es produeixin, si per raons d'urgència 
es recorre al telèfon, telègraf, tèlex, agències informatives o serveis especials de gestors del banc.

  En les consultes al Registre de la Propietat a compte de tercers, a més de la comissió assenyalada es recuperaran les 
meritacions i despeses ocasionades.

NOTA 2  Com a gestions bancàries diverses s'entén les gestions típiques bancàries efectuades davant d'organismes públics o 
privats per instruccions del client i que tenen la característica comuna de la necessitat de desplaçament del personal del 
banc, freqüentment d'apoderats. Aquesta comissió no es podrà aplicar si el desplaçament té com a objecte la signatura 
d'escriptures o si és necessari per al perfeccionament de l'operació, i en aquells casos en què constitueixi una obligació 
contractual de l'entitat.

  A títol d'exemple se citen les següents:

  Dipòsits, fiances i avals en garantia d'execució d'obres i crèdits. Nota d'intervenció d'endossos.

  Requeriment de pagament fet per notaris sobre efectes protestats i avalats.

NOTA 3  En recollides de fons a domicili per un import superior a 6.010,12 euros, es requereix la utilització d'empreses especialit-
zades en transports blindats de fons i la facturació d'aquest servei serà a càrrec del peticionari, llevat de pacte en contra.

NOTA 4  Aquesta comissió es meritarà quan el client sol·liciti l'estudi, assessorament i emissió d'informe i es percebrà de cop 
en el moment de lliurar l'informe escrit al client. En el cas d'emissió d'informe previ i posterior contractació efectiva, en 
un termini raonable, d'un producte de capitalització d'estalvi, assegurança o pla de pensions, aquesta comissió estarà 
exempta de cobrament o serà tornada al client si s'ha cobrat abans.

NOTA 5  Seran a compte del client els impostos indirectes vigents en cada territori. Certificats saldo 0, aportació de capital i els 
emesos en compliment de precepte normatiu, exempts. Es consideren canals assistits, oficina, BBVA contigo i banca 
telefònica. Banca a distància webs transaccionals i app BBVA.

NOTA 6  El percentatge tarifat s'aplicarà sobre l'import de l'impost a tornar.

NOTA 7  Es percebran, en concepte de despeses de correu, les de franqueig generades per cada enviament.

NOTA 8  A l’import d’aquesta comissió s’hi afegirà l’IVA (o l’impost corresponent a les Canàries, Ceuta i Melilla), segons el tipus 
vigent durant el període de meritació.

NOTA 9  La gestió, obtenció o renovació de certificats de no resident o de resident a Espanya es durà a terme a sol·licitud expres-
sa del client.

NOTA 10  La comissió esmentada es repercutirà al client per cada documentació de vehicle el cobrament del qual es tramiti a 
través de BBVA.
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NOTA 11  Aquest servei permet utilitzar la bústia exterior de les oficines per dipositar diners en metàl·lic, bitllets i xecs per al seu 
abonament al compte del client. En cas de documents diferents dels anteriors, els serveis meritaran les comissions i 
despeses que les parts convinguin i es repercutirà a l'usuari la imposició indirecta que, si escau, correspongui.

NOTA 12  Excepte per a pagament de tributs i taxes.

NOTA 13  A l'import d'aquesta comissió, s'hi afegirà l'IVA corresponent al tipus vigent durant el període de meritació.


