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PRIMERA. OBJECTE. 
 
L'objecte d'aquest contracte és el servei de gestió de cobrament de càrrecs directes SEPA, mitjançant el sistema 
de càrrecs directes SEPA (Quadern 19.14 i Quadern 19.44 de l'Associació Espanyola de Banca), que l'entitat ha 
presentat en suport paper, suport magnètic o fitxer electrònic (d'ara endavant, fitxer electrònic) en els esquemes 
o les modalitats CORE i B2B al client dels crèdits legítims que aquest posseeix davant les persones deutores per 
transaccions específiques de la seva activitat comercial, sense que, en cap moment, l'import total dels crèdits 
esmentats pugui excedir dels límits que preveuen les condicions particulars. 
 
Totes les cessions per cobrar documents que el client encomani a l'entitat a partir d'aquest contracte s'abonaran 
al venciment respectiu, posat que sigui conforme, a reserves de la seva efectivitat. En cap cas l'entitat no 
assumeix la garantia del cobrament ni, per tant, la responsabilitat pels impagaments que es produeixin. 
 
SEGONA. TITULARITAT. 
 
Poden ser titulars (client) d'aquest contracte una persona física o jurídica o diverses, tant amb caràcter indiferent 
com mancomunat. Les persones jurídiques han d'actuar a través del/s representant/s legal/s amb prou facultats. 
 
En els comptes amb més d'una persona titular o una disposició indiferent, qualsevol d'aquestes pot contractar el 
servei, si bé l'ús queda limitat a la persona titular o les persones titulars que figurin en aquest contracte. 
 
En els comptes amb una disposició mancomunada, la contractació del servei s'ha d'efectuar d'acord amb la 
mancomunitat d'aquests. 
 
En el cas d'un client no resident, aquest s'obliga expressament a efectuar els actes i les operacions que tinguin 
relació amb el servei, amb compliment i observança estrictes de la normativa aplicable al moviment de capitals, 
el control de canvis i les obligacions fiscals que li corresponguin, sense que l'entitat adquireixi cap obligació sobre 
això pel fet de prestar el servei. 
 
Les expressions que es fan servir en singular s'han d'entendre en plural quan hi hagi diverses persones titulars. 
 
TERCERA. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ PER ALS FITXERS ELECTRÒNICS. 
 
Actualment s'han publicat i estan en vigor les regles del Rulebook de l'esquema de càrrecs directes bàsics SEPA 
del Consell Europeu de Pagaments (EPC); la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, que 
transposa a l'ordenació jurídica espanyola la Directiva 2007/64/CE, sobre serveis de pagament al mercat interior, 
i el Reglament (UE) núm. 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2012. 
 
Les gestions de cobrament que el client encomana a l'entitat de les relacions de les quantitats que els clients li 
deguin, acompanyades dels fitxers electrònics identificats per números de referència, es tramitaran a través de 
les normes i els procediments bancaris que es recullen en el Quadern 19 de l'Associació Espanyola de Banca, en 
les diferents versions que en cada moment estiguin en vigor. El client es vol sotmetre a les normes i els 
procediments bancaris que es recullen en el Quadern 19 de l'Associació Espanyola de Banca; tanmateix, no vol 
que se li descomptin o avancin els crèdits en virtut d'aquest contracte. 
 
Característiques que han de complir els rebuts. Poden ser objecte d'aquest contracte els rebuts que compleixin 
els requisits que determinen les normes i els procediments del Quadern 19 en els diferents esquemes CORE i 
B2B de l'Associació Espanyola de Banca (AEB): 
 
Termini de lliurament de fitxers. Els lliuraments del presentador dels fitxers electrònics han d'estar en poder de 
l'entitat, amb l'antelació mínima que s'indica per a cada esquema o modalitat en la data d'abonament en compte, 
com a període necessari per a la tramitació prèvia al càrrec a la persona lliurada. 
 
TERCERA BIS. ESPECIALITATS EN EL PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE L'ESQUEMA B2B PER A "NO 
CONSUMIDORS". LIMITACIONS A L'APLICACIÓ DE LA LLEI 16/2009, DE SERVEIS DE PAGAMENT. 
 
En les relacions amb l'entitat que derivin d'aquest contracte i quan els fitxers electrònics que lliurin a l'entitat 
siguin de l'esquema B2B, el client manifesta que és un "no consumidor" i destina aquest contracte a la realització 
d'operacions pròpies del tràfic mercantil amb "no consumidors". 
 
Les parts acorden, de conformitat amb el règim opcional que preveuen els articles 17 i 23 de la Llei 16/2009, de 
13 de novembre, de serveis de pagament (la Llei 16/2009), la inaplicació a aquest contracte del títol III, així com 
de l'article 24.1, l'últim incís del primer paràgraf de l'article 25.1, l'article 30, el 32, el 33, el 34, el 37 i el 45 de la 
Llei esmentada, tal com aquests es podrien modificar o desenvolupar reglamentàriament i d'acord amb el que 
estableix l'Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i els requisits d'informació 
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aplicables als serveis de pagament, que no s'aplica als càrrecs B2B la Llei 16/2009 esmentada ni la seva 
normativa de desenvolupament. 
 
Els fitxers electrònics s'han d'enviar i tractar com a "no consumidors" (persones jurídiques i persones físiques que 
actuïn en relació amb la seva activitat econòmica o professional), per tant, per part nostra assumim el tractament 
esmentat en la condició de "no consumidors", a l'efecte del que disposa la normativa. 
 
No obstant el procediment que s'hagi dut a terme, l'entitat no està obligada a anticipar l'import dels crèdits 
legítims que posseeixi el client davant les persones deutores per a operacions específiques de la seva activitat 
comercial o empresarial. 
 
QUARTA. OBLIGACIONS DEL CLIENT. 
 
El client ha de remetre a l'entitat les relacions comprensives de les quantitats que li deguin les persones deutores 
en la data de lliurament. Així mateix, es pot remetre a l'entitat la relació de crèdits enviats perquè l'entitat els 
tramiti, mitjançant la transmissió electrònica de dades de la manera que preveu l'entitat. 
 
Les relacions, els fitxers electrònics o, si escau, la transmissió electrònica s'han de presentar amb l'antelació 
prevista per a cada esquema o modalitat, acompanyades de la informació mínima corresponent. 
 
El client assegura a l'entitat el següent: que existeix una correspondència exacta entre el contingut de les 
relacions i els fitxers electrònics lliurats; que les quantitats que els clients carreguin són susceptibles de cobrar-se 
immediatament; que deriven de crèdits legítims; que té l'ordre de la persona deutora per domiciliar els 
pagaments, i que no existeix sobre aquestes cap embargament, trava o afecció de cap tipus. Així doncs, 
s'exonera l'entitat de qualsevol responsabilitat en aquest sentit, tant davant d'aquest com davant de les persones 
deutores o de terceres persones. 
 
El client és responsable que els identificadors únics facilitats (IBAN) siguin correctes, i a més és responsable de 
verificar-ne el contingut. El client es compromet a obtenir i custodiar els mandats de rebuts, que han de contenir 
les dades obligatòries que exigeix la normativa europea per identificar l'ordre de domiciliació. El client ha de 
conservar els mandats i les modificacions o cancel·lacions d'aquests de manera accessible per poder-los 
presentar en cas que es requereixi. 
 
El client manifesta que coneix els formats de fitxers de càrrecs directes SEPA, fins i tot en el cas dels càrrecs 
directes B2B, la modalitat dels quals és de caràcter opcional per a l'entitat, i es compromet a fer-ne un ús 
correcte. 
 
CINQUENA. OPERATIVA QUE S'HA D'APLICAR.  
 
Cada relació lliurada a l'entitat només pot contenir els crèdits respecte dels quals se sol·liciti la gestió de 
cobrament. En conseqüència, l'entitat carregarà al client, en la data en què finalitzin les operacions de verificació i 
correcció dels crèdits comunicats, les comissions i les despeses que escaiguin per la gestió de cobrament 
encomanada, amb valor data de liquidació, i l'entitat li haurà de facilitar un document de liquidació que contindrà 
les dades previstes en l'estipulació anterior. En la factura de liquidació que s'ha esmentat en l'apartat anterior es 
reflectiran les comissions, les despeses i la resta de condicions que les parts pactin, i s'aplicaran, si no hi ha 
acord, les que tingui establertes l'entitat amb caràcter general per a aquest tipus d'operacions i que constin en 
aquest contracte.  
 
L'entitat cobrarà les quantitats que s'especifiquen en les relacions i els fitxers electrònics a les persones que hi 
figurin com a deutores, i pels imports totals que s'hi indiquen, de la manera següent: 
 
Respecte de les persones deutores del client que tinguin domiciliats els pagaments a la mateixa entitat, 
mitjançant el càrrec corresponent en els comptes que es designen en les domiciliacions. 
 
Respecte de les persones deutores del client que tinguin domiciliats els pagaments a una altra entitat bancària o 
de crèdit, a través dels sistemes de compensació interbancària establerts. 
 
En la data pactada per l'entitat i el client en les condicions particulars, l'entitat ha d'abonar al client l'import dels 
crèdits comunicats per gestionar-ne el cobrament. L'abonament es produirà, per tant, abans que se sàpiga el 
resultat efectiu del cobrament gestionat; per això, l'abonament no suposarà, de cap manera, que la persona 
deutora hagi efectuat el pagament del crèdit, i el client respondrà, a tots els efectes que preveu aquest contracte, 
davant dels impagaments en els crèdits esmentats. A aquest efecte, l'entitat pot efectuar una retenció sobre el 
líquid de cada remesa del percentatge que s'estableix en les condicions particulars, amb la finalitat d'assegurar-
se el reintegrament dels rebuts tornats o impagats, així com de les seves comissions i despeses, que l'entitat pot 
incrementar unilateralment i de manera discrecional fins al percentatge màxim que també s'hi indica, en cas que 
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el client tingui un augment del volum dels rebuts tornats o impagats i saldo insuficient al compte vinculat per 
atendre'ls. 
 
Els terminis de retenció de cada remesa són: 
 

a) Per als càrrecs directes bàsics (CORE) que autoritzi la persona deutora, fins a un màxim de 58 dies 
naturals. 
 

b) Per als càrrecs directes SEPA B2B, fins a tres dies hàbils. 
 

El client es compromet que hi hagi saldo en el compte que s'indica en l'encapçalament perquè, en cas que la 
persona deutora torni algun dels documents, se li'n pugui carregar l'import. El client accepta des d'ara, de manera 
irrevocable, la possible devolució dels càrrecs en qualsevol moment en què es produeixi, fins i tot després que es 
cancel·li el compte, com a motiu de càrrec, de l'import prèviament abonat, en el compte que es relaciona en 
l'encapçalament en la data valor de l'abonament. 

 
Malgrat el que s'ha esmentat, l'entitat ha de comunicar al client la part dels abonaments en compte corresponents 
a documents amb un període de devolució que no hagi vençut i de què pot disposar. La disposició dels imports 
esmentats no eximeix el client de reintegrar-los a l'entitat en cas que els documents es tornin. 
 
SISENA. RESPONSABILITAT DEL CLIENT, EXISTÈNCIA I LEGITIMITAT DELS CRÈDITS CEDITS. 
 
El client respon sempre de la legitimitat dels crèdits i de la solvència de les persones deutores i de les 
devolucions que es produeixin en qualsevol termini, per qualsevol motiu, fins i tot per instruccions als clients 
deutors. 
 
L'entitat no assumeix cap garantia respecte del cobrament íntegre de les quantitats que s'especifiquen en les 
relacions i els fitxers electrònics ni és responsable dels crèdits comercials que tinguin algun defecte legal, i el 
client no li pot exigir cap responsabilitat per raó de les quantitats efectivament cobrades ni per les dates en què 
es facin els cobraments. 
 
Els lliuraments de les relacions de crèdits i dels fitxers electrònics corresponents i els avançaments que efectuï 
l'entitat d'acord amb aquest contracte no impliquen que els crèdits esmentats, dels quals el client continuarà sent 
titular en ple domini, se cedeixin a l'entitat. L'entitat no assumeix tampoc cap mena d'obligació ni responsabilitat si 
alguna quantitat que s'hagi posat a cobrament resulta totalment o parcialment impagada per causes alienes a 
l'entitat. 
 
L'entitat ha d'abonar al client les quantitats percebudes i el client, si escau, ha de reposar a l'entitat els imports 
íntegres de les quantitats que aquesta no rebi de les persones deutores, que s'indiquen en les relacions i els 
fitxers electrònics. 
 
D'altra banda, el client no pot cobrar, directament o indirectament, cap quantitat a les persones deutores dels 
crèdits que s'inclouen en les relacions i els fitxers electrònics lliurats a l'entitat fins al dia en què, per haver 
resultat impagades, totalment o parcialment, els crèdits quedin altra vegada a la seva disposició. En aquest 
moment, l'entitat haurà de practicar prèviament els càrrecs corresponents al compte creditor que escaigui, tant el 
que s'indica en les condicions particulars com a compte d'abonament / de càrrec com en qualsevol altre compte 
titularitat del client. Amb aquesta finalitat, el client faculta irrevocablement l'entitat per disposar de qualsevol dels 
comptes oberts a nom seu a l'entitat, així com per vendre pel millor dels valors, certificats o qualssevol altres 
títols dipositats a l'entitat a nom seu, sempre en el millor interès del client i causant-li el mínim perjudici possible.  
 
A més, pot subscriure tants documents com calgui amb aquesta finalitat i, posteriorment, aplicar l'import obtingut 
a la cancel·lació total o parcial de les quantitats carregades pel client per raó del que s'ha esmentat. 
 
Quan l'entitat no hagi pogut dur a terme la compensació esmentada i el client no hagi reposat els fons una 
vegada se li hagi requerit, els imports esmentats es podran carregar al compte d'abonament / de càrrec que 
s'indica en les condicions particulars, encara que per fer-ho calgui deixar el compte en descobert. En aquests 
casos, l'entitat actuarà d'acord amb el que disposa el contracte que regula el compte esmentat. 
 
SETENA. COMISSIONS I DESPESES. 
 
El servei de gestió quedarà subjecte a les comissions, les despeses i altres condicions que les parts pactin en les 
condicions particulars. Si no hi ha acord, el client accepta que s'apliquin les condicions que, amb caràcter 
general, tingui establertes l'entitat per a aquest tipus d'operacions en les seves tarifes, tant pel que fa a les 
comissions aplicables com a la disposició del líquid, el valor dels abonaments, les despeses i altres 
circumstàncies de l'operació. 
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-Comissió de gestió de cobrament: per cada rebut per al qual el client sol·licita la gestió de cobrament. Les tarifes 
s'apliquen segons les especificacions que s'indiquen en les condicions particulars. 
 
-Comissió de devolució: les que deriven de l'impagament per cada document i la devolució consegüent, d'acord 
amb el que s'indica en les condicions particulars. 
 
-Comissió de conversió a registre: quan el client faciliti una relació o llista perquè l'entitat gravi individualment 
cadascuna de les ordres facilitades per a la gestió. La comissió és per a cada ordre facilitada, d'acord amb el que 
s'indica en les condicions particulars. 
 
-Comissió per confecció de justificant: quan el client sol·liciti a l'entitat que emeti i enviï un justificant a cadascuna 
de les persones deutores. La comissió és per càrrec o domiciliació sol·licitada, d'acord amb el que s'indica en les 
condicions particulars. 
 
L'entitat es reserva la facultat de modificar les comissions pactades després de dur a terme les notificacions 
prèvies amb una antelació de quinze dies. 
 
En aquest cas, no es poden aplicar fins que transcorri el termini indicat, de la manera que resulti exigible, sens 
perjudici del client de poder cancel·lar immediatament el contracte. 
 
No obstant això, les noves condicions s'aplicaran de manera immediata en les operacions que derivin de 
peticions concretes i individuals del client i, en qualsevol cas, la informació sobre qualsevol modificació s'inserirà 
en la primera comunicació que, en el marc de la relació contractual, es dirigeixi al client. 
 
L'entitat queda autoritzada a carregar al compte les comissions i les despeses avançades que es descriuen en 
aquesta condició durant la vigència d'aquest contracte. 
 
VUITENA. REVOCACIÓ DELS FITXERS ELECTRÒNICS INICIATS O PRESENTATS PEL CLIENT. 
 
Sens perjudici dels drets de devolució regulats en la Llei 16/2009, de serveis de pagament, el client pot revocar 
els fitxers electrònics que iniciï o presenti, en el marc d'aquest contracte, en el termini que estableix la normativa. 
En els casos de revocació indicats, el client ha de satisfer a l'entitat les despeses i les comissions aplicables per 
aquest concepte. 
 
NOVENA. IMPOSTOS I DESPESES. 
 
Són a compte i càrrec del client tots els impostos, els tributs, les taxes, els timbres i qualsevol altre gravamen 
d'àmbit estatal, de les comunitats autònomes, provincials o locals o d'un altre origen, i de la naturalesa, classe o 
espècie que siguin i, si escau, els necessaris per a la celebració, el compliment, l'execució i l'extinció d'aquest 
contracte, fins i tot quan el subjecte passiu sigui la mateixa entitat. 
 
Despeses: les despeses derivades de l'execució d'aquest contracte són a compte i càrrec del client. En 
particular, són pagables pel client les despeses que s'originin quan es demani el compliment d'aquest contracte, 
sempre que prosperi la demanda. 
 
Liquidació d'impostos i despeses: els impostos que s'esmenten en el primer paràgraf de l'apartat d'aquesta 
condició general i les despeses que, si escau, s'hagin produït, els ha de reemborsar el client dins dels deu dies 
hàbils següents al dia en què l'entitat en presenti al client la liquidació raonada. 
 
DESENA. COMPENSACIÓ. 
 
Amb caràcter general, les posicions creditores que el client mantingui amb l'entitat, sigui quina en sigui la 
naturalesa, són garantia per a les persones deutores, i aquesta garantia inclou, si escau, totes les persones 
titulars del contracte i totes les posicions d'aquestes, fins i tot les que puguin tenir de manera mancomunada o 
solidària amb terceres persones. En aquest sentit, a fi de fixar la posició deutora o creditora del client respecte de 
l'entitat, tant el compte com altres comptes de tot tipus i termini oberts a l'entitat a nom de totes les persones 
titulars, o alguna d'aquestes, es consideren com un únic compte, i es garanteixen els saldos creditors a les 
persones deutores. De la mateixa manera, els saldos creditors garanteixen els deutes que produeixen les lletres 
de canvi o altres efectes descomptats que resultin impagats, i els préstecs, comptes i crèdits o qualsevol altre 
saldo deutor d'operacions en què intervingui qualsevol de les persones titulars com a persona deutora. No 
obstant això, l'entitat pot optar en tot moment per carregar-los en compte o exercir els drets que la Llei li 
confereix. Amb aquesta finalitat l'entitat queda expressament facultada per formular els apunts necessaris per 
iniciativa pròpia. 
 
ONZENA. PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE I RESOLUCIÓ. 
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La durada d'aquest contracte és indefinida, tret que les parts pactin el contrari. 
 
No obstant això, qualsevol de les parts, per pròpia iniciativa, el pot cancel·lar amb un període de preavís de 15 
dies naturals. Per fer-ho n'hi ha prou amb la notificació fefaent de l'altra part al domicili indicat. En conseqüència, 
les operacions que en aquell moment estiguin en curs o pendents de pagament continuaran subjectes al que 
convé aquest contracte, i les obligacions i les responsabilitats del client, o les que afectin l'entitat, subsistiran 
mentre hi hagi algun risc en curs. 
 
DOTZENA: NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS. 
 
Totes les comunicacions (entre les quals la de canvi de domicili) que hagin de fer les parts entre si, per a les 
quals pugui ser necessari acreditar-ne la data d'enviament, el contingut de la comunicació i la identificació del 
remitent i el destinatari, s'han de fer mitjançant una carta certificada amb justificant de recepció, per qualsevol 
altre mitjà fefaent vàlid en dret o, en cas d'urgència, per qualsevol mitjà que en permeti tenir constància escrita. 
Per a qualssevol altres comunicacions que les parts hagin de fer entre si, serà vàlid l'ús del correu ordinari o de 
qualssevol altres mitjans que les parts hagin determinat al llarg del contracte, en qualsevol altres moment, o que 
les persones titulars autoritzin en les condicions particulars. L'elecció del mitjà de comunicació que s'ha d'emprar 
en cada cas (entre els que les persones titulars autoritzin pel que fa a aquest contracte), si no hi ha cap indicació 
expressa de les persones titulars, correspon a l'entitat, que ha d'adequar aquesta elecció al tipus de comunicació 
de què es tracti. 
 
Les parts reconeixen com a mitjà vàlid l'enviament de notificacions i comunicacions certificades, mitjançant 
l'enviament postal o electrònic, a través del prestador de serveis de certificació, LOGALTY SERVICIOS DE 
TERCERO DE CONFIANZA, SL, l'adreça del qual és l'avinguda de la Industria, 49 - 28108 - Alcobendas - Madrid 
o qualsevol altre prestador de serveis de certificació que el pugui substituir en el futur. 
 
Pel que fa a la validesa d'aquest contracte, les parts assenyalen com a domicilis vàlids per a les notificacions, 
requeriments i diligències que resultin pertinents els que figuren respectivament en l'encapçalament d'aquest 
contracte. 
 
Si hi ha més d'una persona titular, la comunicació que es faci a la primera d'aquestes o a la que assenyalin 
específicament totes les persones titulars produirà efectes respecte a les altres, independentment del caràcter 
solidari o mancomunat. 
 
TRETZENA. SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ. 
 
El client autoritza expressament l'entitat a sol·licitar a la CIRBE les dades que puguin existir sobre les seves 
operacions amb bancs i altres entitats de crèdit, i autoritza la CIRBE a facilitar-les. 
 
CATORZENA. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i altra 
normativa concordant, l'informem que el responsable del tractament de les dades personals facilitades mitjançant 
aquest document, així com les generades pel desenvolupament de la relació contractual, és Caja de Arquitectos 
S. Coop. de Crédito (d’ara endavant, Arquia Banca, la marca comercial), amb NIF F08809808 i domicili social al 
carrer Barquillo, 6, 28004 Madrid, i la seva activitat és l'oferta i prestació de productes, serveis financers i socials. 
Dades de contacte del Departament de Protecció de Dades: lopd@arquia.es. Dades de contacte del Delegat de 
Protecció de Dades del Grup Arquia: dpo.grupoarquia@arquia.es. Més informació i contacte a www.arquia.com. 

Mitjançant la signatura d'aquest document el/els Titular/s, i altres intervinents en funció de la qualitat que actuïn i 
en el seu propi nom (d’ara endavant, el client, o indistintament, el titular de les dades personals), és/són 
informat/s i autoritza/en Arquia Banca a incorporar les seves dades personals als fitxers de l'entitat per al seu 
tractament automatitzat, manual o mixt, d'acord amb la política de protecció de dades personals disponible amb 
caràcter gratuït al tauler d'anuncis de la pàgina web corporativa www.arquia.com, on trobarà més informació i 
detall sobre el tractament de les seves dades, usos i finalitats. 

El titular de les dades personals es compromet que totes les dades facilitades a Arquia Banca amb motiu 
d'aquest document i la relació contractual subscrita siguin correctes, exactes i completes i a comunicar com més 
aviat millor qualsevol modificació que es pugui produir amb posterioritat mentre continuï en vigor la relació 
contractual. Quan el client faciliti dades personals de tercers a Arquia Banca durant el desenvolupament de la 
relació contractual, el client reconeix que ha estat autoritzat expressament pel/s titular/s de les dades per a la 
comunicació d'aquesta informació a Arquia Banca, i que els ha informat tant de la cessió efectuada com de la 
resta de qüestions previstes en el Reglament (UE) 2016/679. 

A Arquia Banca tractem les seves dades personals i la informació que ens facilita, inclosa la que obtinguem de la 
consulta de fitxers interns i externs, principalment amb les finalitats següents: executar i gestionar la relació 

mailto:lopd@arquia.es
mailto:dpo.grupoarquia@arquia.es
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contractual derivada de la signatura d'aquest document i el seu manteniment posterior;  per al compliment de les 
obligacions legals, i d'acord amb l'interès legítim. Depenent del tipus de servei o producte financer que contracti, 
pot resultar necessari consultar altres fonts internes com, per exemple, les societats el Grup Arquia, i també 
externes, com, per exemple, el Registre de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) i 
fitxers de solvència i crèdit (ASNEF, RAI, Equifax o Badexcug, etc.), i altres fonts accessibles al públic com, per 
exemple, llistes professionals, cens promocional, entre d'altres. L'informem que amb la finalitat de poder detectar 
i evitar possibles intents de frau, l'entitat també pot accedir i consultar altres fonts de tercers. Així mateix, 
l'informem que depenent del tipus de servei o producte financer que sol·liciti a la nostra entitat, pot resultar 
necessari fer una anàlisi de tota la informació obtinguda per a la formalització o l'execució del contracte subscrit, i 
comportar l'aprovació o denegació de l'operació sol·licitada, en funció del resultat que s'obtingui sobre la seva 
capacitat financera per fer front a les seves obligacions de pagament.  

Igualment, i als efectes d'identificació i autenticació dels clients i dels seus representants legals, Arquia Banca 
registra la firma digitalitzada i el DNI; aquest últim tràmit és obligatori per a la contractació. Així mateix, també 
tractarà les dades biomètriques que hagin estat proporcionades amb el seu consentiment, a l'efecte exclusiu de 
reforçar les mesures de seguretat adoptades per accedir als serveis.  

Hi ha altres finalitats basades en l'interès legítim de l'entitat i en el seu consentiment, relatives al disseny i el 
desenvolupament d'accions comercials, promocionals o publicitàries dirigides al client, personalitzades al seu 
perfil o no, fins i tot per mitjans electrònics, per oferir-li productes i serveis de l'entitat, del Grup Arquia i també de 
tercers amb què es tinguessin acords de col·laboració i que poguessin resultar del seu interès o necessitat, i es 
poden tenir en compte els que ja hagués contractat i les seves preferències. Quan la base jurídica es fonamenti 
en el consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment. També en interès legítim, es duen a terme 
tractaments de dades a Arquia Banca per: detectar, prevenir i lluitar contra el frau; auditar els serveis prestats; i 
anonimitzar, dissociar o pseudonimitzar la seva informació amb finalitats estadístiques, de mercat, de 
comportament i d'avaluació de riscos, entre d'altres. 

Així mateix, el titular de les dades personals queda informat de l'enregistrament de les converses telefòniques i 
audiovisuals amb Arquia Banca, quan això sigui necessari per motius de seguretat d'acord amb l'interès legítim d 
‘Arquia Banca, per motius de compliment de la relació de negoci, o en compliment de l'obligació legal recollida en 
la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats 
d'instruments financers (en general, només serà necessari subministrar les dades que exigeixi la normativa o 
l'operació i els de solvència de l'interessat, si el producte exigeix el seu coneixement, mentre que la resta és 
d'entrega facultativa).  

Les dades personals proporcionades i les generades pel desenvolupament contractual resulten necessàries per 
a aquestes finalitats, i en cas que no les faciliti no es podrà dur a terme la contractació i la prestació del servei. Si 
en un futur manifesta oposició o limitació a un o diversos dels tractaments indicats, li comuniquem que la 
prestació del servei es veuria afectada o fins i tot s'hauria de resoldre la relació contractual.  

La base jurídica que legitima els tractaments indicats es refereix al compliment i execució del contracte que es 
deriva de la signatura d'aquest document, l'interès legítim de l'entitat i el compliment de les obligacions legals 
derivades de la relació contractual (amb caràcter general i com a exemple, la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de 
prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com el Reglament (UE) 2016/679 i la 
legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb caràcter específic, les normes que 
estan identificades en aquest document; disposa de més informació en la nostra política de protecció de dades i 
a la nostra pàgina web corporativa www.arquia.com). 

Arquia Banca col·labora amb organismes públics, les autoritats competents i els jutjats i tribunals. Quan existeixi 
una obligació legal, els comunicarem la informació que ens sol·licitin del titular de les dades personals. Per a la 
prestació de determinats serveis o la contractació de determinats productes o instruments financers, hi haurà 
casos en què Arquia Banca haurà de recórrer a tercers, citant, per exemple, els proveïdors de serveis de 
pagament, prestadors de serveis tecnològics, plataformes o sistemes de compensació, necessaris per a la 
prestació correcta i adequada dels serveis encomanats (execució de transferències o càrrecs, pagaments o 
devolucions de tributs i taxes, pagaments mitjançant targetes de crèdit, etc.). Aquests tercers només tractaran 
dades per indicació d'Arquia Banca, i per això no podran fer ús de les seves dades amb finalitats addicionals (per 
exemple, no podran enviar-li informació comercial, llevat que així s'hagi autoritzat per part seva). També seran 
destinataris de les seves dades determinats proveïdors perquè, a vegades, alguns dels productes o serveis que 
ens sol·liciti exigeixin la comunicació de dades a tercers (com, per exemple, rènting, lísing, operacions amb 
actius financers, etc.). Igualment, Arquia Banca disposa de proveïdors externs amb accés potencial a dades de 
caràcter personal per a la prestació de serveis de: auditoria, consultoria, telecomunicacions, distribució postal i 
missatgeria, tramesa de notificacions i comunicacions certificades, custòdia d'informació, digitalització 
documental, activitats jurídiques, gestió recuperativa i judicial, enquestes de qualitat, o retirada i destrucció de 
documents per esmentar els principals. En aquests casos Arquia Banca recorre a proveïdors de confiança i que 
ofereixen garanties adequades i suficients en relació amb els tractaments de dades personals. No obstant això, 
l'informem que les entitats de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament, així com els sistemes de 
pagament, cambres de compensació i prestadors de serveis tecnològics a què es transmetin les dades per dur a 
terme l'operació que ens sol·liciti, poden estar obligats per la legislació de l'Estat on operin, o per acords 
conclosos per aquest, a facilitar informació sobre les transaccions a les autoritats o organismes oficials d'altres 
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països, situats tant dins la Unió Europea com fora, així com a col·laborar amb l'aplicació de sancions financeres. 
Principalment l'anterior resulta d'aplicació en el marc de la prevenció i la lluita contra el finançament del 
terrorisme, el blanqueig de capitals, el frau i altres formes de delinqüència organitzada. 

Així mateix, l'informem que, en virtut del que disposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, i per la seva normativa de 
desenvolupament, especialment el seu Reglament establert mitjançant el Reial decret 304/2014, de 5 de maig, 
Arquia Banca comunicarà al Fitxer de Titularitats Financeres (el responsable del qual és la Secretaria d'Estat 
d'Economia i Suport a l'Empresa) les dades identificatives dels titulars, titulars reals, si escau, representants o 
autoritzats, així com de qualssevol altres persones amb poders de disposició, la data d'obertura o cancel·lació, i 
el tipus i número de compte o dipòsit que subscrigui amb l'entitat, així com altres dades d'identificació que es 
determinin reglamentàriament per a la identificació adequada d'intervinents, comptes i dipòsits. Igualment, 
aquesta llei obliga les entitats financeres a obtenir dels clients informació sobre la seva activitat econòmica i a fer-
ne una comprovació. Amb l'exclusiva finalitat de verificar la informació facilitada, el client dona el seu 
consentiment exprés a Arquia Banca perquè en nom seu pugui sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social aquesta informació. Les dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social seran 
utilitzades exclusivament per a la gestió indicada abans.  

Depenent del servei o producte financer que contracti amb la nostra entitat, en compliment del que estableix la 
Llei 44/2002, de 22 de novembre, de reforma del sistema financer, o qualsevol altra llei que la substitueixi en el 
futur, l'informem de l'obligació d'Arquia Banca de declarar a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya 
(CIRBE) les dades necessàries per identificar les persones amb qui manté, directament o indirectament, riscos 
de crèdit, així com les característiques d'aquestes persones i riscos, incloent-hi, en particular, les que afectin 
l'import i la seva recuperabilitat. Quan es tracti de riscos d'empresaris individuals actuant en l'exercici de la seva 
activitat empresarial, es farà constar tal condició. Així mateix, s’informa del dret d’Arquia Banca a obtenir informes 
del CIRBE sobre els riscos registrats. Igualment, us informem del dret d’Arquia Banca a efectuar consultes sobre 
les vostres posicions a fitxers de compliment o incompliment d’obligacions dineràries i que, en cas que no es doni 
el pagament de les quantitats degudes de conformitat amb el que s’ha pactat en aquest contracte i complint-se 
els requisits legalment establerts, es podran comunicar a les entitats encarregades de la gestió i manteniment 
dels sistemes d’informació creditícia relatius a incompliments d’obligacions dineràries, financeres o de crèdit, i de 
solvència patrimonial següents: Badexcug i Registre d’Acceptacions Impagades (RAI), ambdós gestionats per 
l’entitat Experian Bureau de Crédito, SA, amb domicili al carrer Príncipe de Vergara, 132, 28002 de Madrid). En 
cas que es doni la cessió de dades esmentada, l’entitat us proporcionarà informació relativa al tractament de les 
dades (finalitats i drets reconeguts, entre d’altres). 

Pel que fa al tractament indicat, Arquia Banca i Experian actuaran com a corresponsables del tractament, la 
relació dels quals s’ha regulat mitjançant la signatura d’un contracte entre les parts, d’acord amb el que estableix 
la normativa d’aplicació. En cas que es doni l’impagament, els aspectes essencials s’identificaran en el 
requeriment previ de pagament. 

També seran destinataris de les seves dades les entitats que formen el Grup Arquia (quan consenti la 
comunicació, quan es faci en interès legítim per a finalitats administratives internes, o sigui procedent legalment 
en virtut de la relació jurídica que l'uneixi amb la nostra entitat). Disposa d'informació del Grup Arquia i les entitats 
que el formen en la informació legal i en la política de protecció de dades d'Arquia Banca, totes dues disponibles 
a la pàgina web corporativa www.arquia.com. 

No es preveuen altres cessions a tercers, llevat d'obligació legal, i sense perjudici de les cessions inherents a 
l'activitat pròpia d'Arquia Banca en la comercialització i distribució dels productes i la contractació pel client 
d'altres serveis que així ho requereixin. Arquia Banca no té previst efectuar transferències de dades personals a 
un tercer país o a una organització internacional. Si en un futur opta per fer-les, s'adoptaran les mesures i 
garanties de protecció adequades.  

Arquia Banca conservarà les seves dades personals durant la vigència de la relació contractual. Quan s'acabi, 
l'entitat conservarà les dades bloquejades durant els terminis de prescripció legal que resultin d'aplicació en cada 
cas. Amb caràcter general, serà de 10 anys per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme anteriorment assenyalat, de 5 anys per contractes i serveis de tipus personal i de 20 
anys els d'acció hipotecària. En funció de la relació que hagi mantingut, transcorreguts aquests terminis, Arquia 
Banca procedirà a esborrar o destruir de les seves dades personals. No obstant això, en cas que vostè exerceixi 
algun dels drets que l'assisteixen en virtut del RGPD, Arquia Banca conservarà de forma indefinida les dades 
mínimes relatives a aquest exercici i la seva resolució i només podrà accedir-hi el personal que estigui 
degudament facultat. 

L'informem que el personal d'Arquia Banca està subjecte al deure de secret professional i al Codi General de 
Conducta del Grup Arquia, i que s'han establert mesures tècniques i organitzatives per salvaguardar la 
confidencialitat de la informació dels seus clients i usuaris. 

El titular de les dades personals pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i portabilitat, així 
com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan 
procedeixin, adreçant-se per escrit, i adjuntant a la sol·licitud una còpia del seu document oficial d'identitat en 
vigor, per correu postal a l'atenció del Departament de Protecció de Dades del Grup Arquia amb domicili al carrer 

http://www.arquia.com/
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Arcs, núm. 1, 08002 Barcelona, o per correu electrònic a l'adreça següent: lopd@arquia.es. Si la sol·licitud de 
qualsevol d'aquests drets l'efectua a través del seu representant legal, aquest, a més, haurà d'adjuntar la 
documentació acreditativa d'aquesta representació i també còpia del seu document oficial d'identitat. L'exercici 
d'aquests drets és gratuït. Així mateix, es disposa d'un delegat de protecció de dades amb qui pot contactar a 
través de correu electrònic en l'adreça següent: dpo.grupoarquia@arquia.es.  En cas de considerar que el 
tractament de les dades personals no s'ha fet d'acord amb la normativa, el titular de les dades personals té dret a 
presentar una reclamació davant l'autoritat de control, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.  

QUINZENA. 
 
Tret que les parts contractants adoptin expressament un acord posterior, les obligacions regulades per aquest 
contracte s'han de complir a la localitat de la sucursal on s'hagi obert el compte associat. 
 
SETZENA. LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ. 
 
L'entitat lliura al client, en aquest acte, les tarifes, les despeses repercutibles i les normes de valoració aplicables 
d'acord amb les disposicions vigents, així com una còpia d'aquest contracte. Així mateix, a la pàgina web de 
l'entitat es pot trobar en qualsevol moment una versió actualitzada de les tarifes a disposició del client. 
La sèrie de normes i procediments bancaris que emet l'Associació Espanyola de Banca, relatives als càrrecs 
SEPA que descriuen els aspectes relacionats amb aquest contracte, sistema de càrrecs directes SEPA 
(Quaderns 19.14 i 19.44 de l'AEB), estan publicats al web de l'entitat i a disposició del client a qualsevol de les 
oficines de l'entitat. 
 
DISSETENA. JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA. 
 
Les parts se sotmeten, per a totes les qüestions i controvèrsies que se suscitin respecte de la interpretació, 
l'aplicació, el compliment i l'execució, així com per a l'exercici de tantes accions i reclamacions com puguin 
correspondre respecte a aquest contracte, als jutjats i tribunals que corresponguin d'acord amb la legislació 
vigent. 
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