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PRELIMINAR. CONDICIÓ DE LA PERSONA O PERSONES TITULARS. 
 
Quan la persona o persones titulars que siguin persones físiques no indiquin que el propòsit d'aquest contracte 
està relacionat amb la seva activitat professional o comercial, i sempre que aquesta circumstància tampoc no 
resulti evident a partir de la informació aportada, rebran el tracte de consumidors. Si després de la signatura del 
contracte es produeix algun fet del qual resulta evident que el compte està relacionat amb l'activitat professional o 
comercial de la persona o persones titulars s'haurà de fer el canvi de la condició de la persona titular o titulars en 
el contracte, i seran considerades no consumidores, per la qual cosa s'haurà de comunicar la modificació 
d'aquesta condició en el contracte. 
 
En cas que aquest contracte requereixi diverses signatures i alguna es pugui arribar a efectuar en un moment 
diferent en el temps, només es considerarà formalitzat quan s'hi hagin incorporat totes les signatures. Mentre 
cadascuna de les persones signants no hagi rebut una còpia que contingui totes les signatures de totes les 
persones intervinents en el contracte, en un suport durador, el document només es podrà considerar 
precontractual i no es considerarà formalitzat. 
 
PRIMERA. SOL·LICITUD D'OBERTURA DE COMPTE. 
 
Amb aquest contracte, regulat per les condicions particulars anteriors i aquestes condicions generals 
(conjuntament, el contracte), l'entitat obre un compte bancari corrent o d'un compte d'estalvis (d'acord amb el que 
s'indiqui en les condicions particulars) (d'ara endavant, el compte corrent o el compte d'estalvis, respectivament, 
o bé, de manera indiferent, el compte) a favor de les persones titulars i amb les característiques que indiquen les 
condicions particulars d'aquest contracte. Així mateix, per mitjà d'aquest contracte, les parts regulen amb caràcter 
general les condicions sota les quals es desenvolupa la prestació de serveis de pagament de l'entitat a les 
persones titulars del compte. Encara que aquestes condicions generals, així com les condicions particulars, estan 
redactades en plural, hauran d'entendre's en singular quan només hi intervingui una persona titular o autoritzada. 
 
SEGONA. PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PAGAMENT.  
 
Aquest contracte constitueix un contracte marc de serveis de pagament per regular l'execució d'operacions de 
pagament futures, individuals o successives, que les persones titulars facin a través del compte sota el règim 
previst en la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament (la Llei 16/2009) i la normativa de 
desenvolupament. D'acord amb el que s'ha esmentat anteriorment, les parts manifesten que la informació 
general prèvia a la celebració d'aquest contracte ha estat lliurada amb l'antelació deguda i convenen el següent: 
 
2.1. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
2.1.1. En el contracte, s'entén per "servei de pagament" qualsevol dels següents: 
 

(i) "Gestió de pagament": serveis que permeten el dipòsit d'efectiu en un compte de pagament i totes 
les operacions necessàries per a la gestió d'un compte de pagament. 
 

(ii) "Retirada d'efectiu": serveis que permeten la retirada d'efectiu d'un compte de pagament. 
 

(iii) "Càrrecs": execució d'operacions de pagament, inclosa la transferència de fons, a través d'un 
compte bancari o una línia de crèdit oberta per a les persones titulars; això inclou l'execució de 
càrrecs domiciliats, inclosos els càrrecs domiciliats no recurrents; l'execució d'operacions de 
pagament mitjançant una targeta de pagament o dispositiu similar, i execució de transferències, 
incloses les ordres permanents. 

 
(iv) "Targetes": emissió o adquisició d'instruments de pagament. 

 
(v) "Tramesa de diners": recepció o transmissió de fons sense creació o necessitat d'un compte de 

pagament. 
 

(vi) "Banca multicanal": execució d'operacions de pagament en les quals es transmeti el consentiment 
de les persones titulars per executar una operació de pagament mitjançant dispositius de 
telecomunicació, digitals o informàtics, i es faci el pagament a l'operador de la xarxa o sistema de 
telecomunicació o informàtic, que actua únicament com a mitjancer entre les persones titulars i 
l'entitat. 

 
(vii) "Gestor de compte": l'entitat, en la seva condició de facilitadora de comptes de pagament i 

encarregada del seu manteniment.  
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2.1.2. Pel que fa al contracte marc de serveis de pagament, s'entén per "compte de pagament" el compte corrent, 
o d'estalvis, a nom d'una persona titular de serveis de pagament o diverses, que s'utilitzi per executar operacions 
de pagament.  
 
Quan el compte estigui obert a nom de dues persones o més, l'entitat ha de dirigir les comunicacions, a través 
del mitjà acordat, a l'adreça indicada de la persona que figuri com a primer titular del compte, si no se n'ha indicat 
cap altra. 
 
2.1.3. A l'efecte del contracte marc de serveis de pagament, només s'entenen incloses les operacions de 
pagament fetes dins dels països que integren 
la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu en qualsevol de les seves divises, així com les parts de les 
operacions de pagament que es duguin a terme a la Unió Europea. 
 
2.2. CONSENTIMENT PER EXECUTAR LES OPERACIONS DE PAGAMENT 
 
El consentiment per executar una operació de pagament es presta mitjançant una comunicació a l'entitat de la 
manera pactada, tanmateix, s'entén que s'ha autoritzat l'operació de pagament el consentiment de la qual s'ha 
donat a distància d'acord amb el que preveu la Llei 22/2007, de comercialització a distància de serveis financers 
destinats als consumidors, d'11 de juliol de 2007, i, en particular, d'acord amb el que estableix el contracte de 
servei de Banca a Distància. L'entitat es reserva la facultat de no acceptar el consentiment prestat per mitjans 
telemàtics o electrònics que consideri que no són segurs, o que no s'hagin executat d'acord amb l'identificador 
únic facilitat amb aquest efecte. 
 
El consentiment també es pot prestar a iniciativa de la persona beneficiària d'aquesta o d'un proveïdor de serveis 
d'iniciació de pagaments (PSIP). En aquest cas, l'entitat, com a gestora del compte, executarà l'ordre de 
pagament rebuda. Si no hi ha consentiment, l'operació de pagament se considerarà no autoritzada. 
 
2.3. OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ PRÈVIA A L'EMISSIÓ (IDENTIFICADOR ÚNIC) I AUTORITZACIÓ DE 
LES OPERACIONS DE PAGAMENT 
 
Les persones titulars han de facilitar, perquè s'executin o s'iniciïn correctament ordres de pagament, 
l'identificador únic, que és el codi de compte corrent (CCC), o l'IBAN, en funció de l'operació de pagament que 
s'hagi de fer. L'identificador únic és necessari per a la iniciació o execució correcta d'ordres de pagament. 
 
Quan una ordre de pagament s'executi d'acord amb l'identificador únic, es considera correctament executada en 
relació amb la persona beneficiària especificada en l'identificador únic. Per tant, en cas que l'identificador únic 
facilitat per les persones titulars sigui incorrecte, l'entitat no serà responsable de la falta d'iniciació, la no-execució 
o l'execució defectuosa de l'operació de pagament. No obstant això, en aquest cas, l'entitat ha de fer els esforços 
raonables per recuperar els fons de l'operació de pagament. 
 
Quan les persones titulars facilitin formació addicional a la requerida per l'entitat perquè les ordres de pagament 
s'executin correctament, l'entitat únicament és responsable, a l'efecte de la realització correcta, de l'execució 
d'operacions de pagament conformes amb l'identificador únic facilitat per les persones titulars. 
 
Les operacions de pagament es consideren autoritzades quan les persones titulars hagin donat el consentiment 
perquè s'iniciïn o s'executin d'acord amb el que s'estableix per a cadascun dels serveis de pagament que l'entitat 
i les persones titulars hagin pactat en el contracte principal. 
 
2.4. EXECUCIÓ DE LES ORDRES DE PAGAMENT 
 
El moment de recepció d'una ordre de pagament és quan l'entitat la rep, tret que sigui un dia inhàbil per a l'entitat 
o que es rebi, quan sigui presencial, fora de l'horari que la mateixa entitat hagi establert per a la recepció (que és 
l'horari comercial d'atenció al públic, en cada moment). En aquest cas es considerarà que s'ha rebut el dia hàbil 
següent. Quan les transferències es rebin per altres canals diferents del presencial, qualsevol ordre de pagament 
que l'entitat rebi després de les 19 hores, i sempre que no requereixi cap canvi al preu de tancament del final del 
dia de l'entitat, si és així l'hora s'avançarà a les 14 hores d'aquell dia, es considerarà que s'ha rebut el dia hàbil 
següent. Pel que fa a les transferències immediates, es fa referència a les condicions pròpies reguladores 
d'aquest servei. En el cas dels càrrecs domiciliats, la persona ordenant ha de transmetre el seu consentiment a la 
persona beneficiària de l'operació mitjanant la remissió de l'ordre de domiciliació corresponent, la qual l'ha de 
lliurar al seu proveïdor de serveis de pagament perquè es gestioni i s'executi d'acord amb el termini que estableix 
el mandat de càrrec domiciliat corresponent. L'execució de les ordres de pagament que iniciïn les persones 
titulars comença el dia en què hagin posat fons suficients a disposició de l'entitat per fer-ho, o el dia que se'n faci 
l'execució efectiva, en el supòsit que l'entitat hagi decidit executar l'ordre en descobert, i sens perjudici de 
l'obligació de les persones titulars de fer la cobertura i reposició immediata del fons. 
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Si hi ha una causa que ho justifiqui, l'entitat pot rebutjar l'execució d'una ordre de pagament i ha de comunicar a 
les persones titulars aquesta negativa i, en la mesura del possible, els motius, així com el procediment per 
rectificar els possibles errors de fet que l'hagin motivat, llevat que alguna norma prohibeixi aquesta notificació. La 
comunicació s'ha de dur a terme en la manera de recepció de la correspondència acordada en aquest contracte i 
dins del termini màxim legalment establert. 
 
Les persones titulars han de comunicar a l'entitat, sense demora injustificada, qualsevol operació de pagament 
no autoritzada o executada incorrectament, així com qualsevol error detectat. Aquesta comunicació s'ha de dirigir 
a l'entitat per mitjà dels canals establerts a aquest efecte, inclosa la informació identificadora de l'ordre de 
pagament corresponent. D'acord amb la normativa vigent es rebutjaran les reclamacions quan hagin 
transcorregut tretze mesos des de la data de l'abonament o càrrec al compte de pagament, quan es tracti de 
persones titulars qualificades com a consumidores, o trenta dies en cas contrari. Quan s'hagi verificat la falta 
d'autorització o execució incorrecta, l'entitat l'esmenarà i tornarà l'import de l'operació com a molt tard al final del 
dia hàbil següent al dia en què s'hagi observat, o notificat, l'operació defectuosa. El compte de les persones 
titulars es restituirà a l'estat en què estaria si no s'hagués efectuat l'operació no autoritzada o executada 
incorrectament, excepte quan hi hagi motius raonables per sospitar de l'existència de frau. 
 
2.5. TERMINI D'EXECUCIÓ D'OPERACIONS DE PAGAMENT 
 
Per a les operacions de pagament en euros, operacions de pagament estatals en la moneda d'un estat membre 
que no formi part de la zona euro i operacions de pagament que només impliquin una conversió de moneda entre 
l'euro i la moneda d'un estat membre que no formi part de la zona de l'euro, sempre que la conversió 
corresponent es dugui a terme a l'estat membre que no formi part de la zona de l'euro i, en el cas d'operacions de 
pagament transfrontereres, la transferència transfronterera es faci en euros, el termini màxim d'execució per part 
de l'entitat serà, com a molt tard, el final del dia hàbil següent a la data de recepció de l'ordre, excepte en les 
operacions de pagament iniciades en paper, que serà de dos (2) dies hàbils. 
 
En operacions d'abonament, de les quals les persones titulars siguin beneficiàries, l'entitat vetllarà perquè l'import 
de l'operació de pagament estigui a disposició de les persones titulars immediatament després que aquest import 
s'hagi abonat al compte del proveïdor de serveis de pagament de la persona beneficiària, si per part de l'entitat: 
a) no hi ha conversió de moneda o b) hi ha conversió de moneda entre l'euro i la divisa d'un estat membre o 
entre les divises de dos estats membres. Sens perjudici del que s'ha esmentat, en operacions de pagament 
intracomunitàries, el termini d'execució no pot excedir de quatre (4) dies hàbils a comptar des del moment en què 
es rebi l'ordre.  
 
2.6. RÈGIM DE LES OPERACIONS DE PAGAMENT AUTORITZADES A INSTÀNCIES DE LES PERSONES 
TITULARS 
 
Les persones titulars i l'entitat convenen que aquestes només tenen dret a tornar els càrrecs domiciliats si 
l'autorització de l'ordre de pagament no especifica, en el moment en què es fa, l'import exacte de l'operació de 
pagament; o si l'import de l'operació de pagament supera l'import raonablement esperat, tenint en compte les 
pautes de despesa anteriors, les condicions del contracte marc i les circumstàncies pertinents al cas. A petició de 
l'entitat, correspon a les persones titulars demostrar que aquestes condicions es compleixen. Per justificar-ne 
ordre de devolució, les persones titulars no poden invocar motius relacionats amb el canvi de divisa quan s'hagi 
aplicat el tipus de canvi de referència acordat amb l'entitat i en virtut del que aquesta publiqui. A més, les 
persones titulars poden sol·licitar la devolució d'una operació de pagament autoritzada iniciada per les persones 
titulars o a través d'aquestes, durant un termini de vuit (8) setmanes a partir de la data de càrrec dels fons al 
compte corresponent. 
 
Les persones titulars i l'entitat convenen, igualment, que aquestes no tenen dret a cap devolució quan hagin 
transmès directament a l'entitat el consentiment a l'ordre de pagament i sempre que l'entitat o la persona 
beneficiària hagi proporcionat o posat a disposició d'aquesta entitat la informació relativa a la futura operació de 
pagament almenys amb quatre setmanes d'antelació de la data prevista perquè s'executi. 
 
En cas que es reclami la devolució, l'entitat disposa d'un termini de deu (10) dies hàbils des de la recepció d'una 
sol·licitud de devolució per tornar l'import íntegre de l'operació de pagament, o bé per justificar-ne la denegació; 
en aquest cas haurà d'indicar els procediments de reclamació judicial i extrajudicial de què disposen les persones 
titulars. 
 
2.7. FACULTATS DE L'ENTITAT 
 
L'entitat es reserva la facultat de rebutjar l'emissió o recepció d'una ordre de pagament amb un determinat país o 
amb una determinada entitat per motius relacionats amb repercussions potencials per a l'entitat derivades de 
mesures restrictives o sancionadores nacionals o internacionals. 
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L'entitat es reserva el dret de resoldre el contracte i cancel·lar el compte, i només haurà d'avisar les persones 
titulars al domicili del compte, amb una antelació de com a mínim dos mesos abans de la data en la qual s'hagi 
de considerar cancel·lada. 
 
L'entitat es reserva el dret de bloquejar la utilització d'un instrument de pagament per raons objectivament 
justificades relacionades amb la seguretat de l'instrument de pagament, la sospita d'una utilització no autoritzada 
o fraudulenta o, quan l'instrument de pagament estigui associat a una línia de crèdit, si suposa un augment 
significatiu del risc que les persones titulars puguin ser incapaces d'atendre la seva obligació de pagament. 
L'entitat ha d'informar les persones titulars del bloqueig de l'instrument de pagament d'acord amb la normativa 
vigent a cada moment. 
 
2.8. PROCEDIMENTS DE RECLAMACIÓ I DE RECURS EXTRAJUDICIAL 
 
En cas que les persones titulars vulguin fer una queixa o reclamació, poden dirigir-se al Servei d'Atenció al Client 
de l'entitat, a través de les seves oficines o de la seva adreça d'Internet, d'acord amb el que preveu el Reglament 
per a la defensa dels clients i les persones usuàries financeres de l'entitat, que també es troba a disposició de les 
persones titulars a través dels mitjans indicats. 
 
Així mateix, les persones titulars poden acudir a les entitats o organismes de resolució alternativa de litigis, 
d'acord amb el que estableix la Llei 7/2017 de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic 
espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la 
resolució alternativa de litigis en matèria de consum, o la que s'apliqui en cada moment. 
 
També es fa referència a la possibilitat que les persones titulars, quan transcorrin els terminis corresponents i no 
rebin cap resposta, es puguin dirigir als organismes pertinents o al Departament de Conducta de Mercat i 
Reclamacions del Banc d'Espanya (c/ Alcalá, 48, 28014 Madrid). 
 
2.9. MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Les persones titulars faculten expressament l'entitat perquè tota comunicació individualitzada que els dirigeixin es 
faciliti segons la forma de recepció de correspondència establerta en aquest contracte de conformitat amb la 
condició divuitena i, en especial, a través del Servei de Banca a Distància de l'entitat, o a l'adreça electrònica que 
qualsevol de les persones titulars tingui per comunicar-se amb l'entitat en cada moment, i es considera que totes 
les persones titulars ho reben sense cap més requisit. Les persones titulars poden sol·licitar el servei de tramesa 
de la correspondència per qualsevol dels mitjans que l'entitat tingui establerts en cada moment. Per fer-ho han de 
tramitar la sol·licitud corresponent de modificació de la forma de recepció de la correspondència. 
 
2.10. CONDICIONS ADDICIONALS APLICABLES A L'ÚS D'INSTRUMENTS DE PAGAMENT 
 
Quan, a l'empara de les disposicions reguladores de la prestació de serveis de pagament que s'inclouen en 
aquest contracte, les persones titulars han contractat amb l'entitat l'ús d'instruments de pagament emesos per la 
mateixa entitat o amb la col·laboració o intermediació d'aquesta, s'han d'aplicar igualment les disposicions 
següents: 
 
En cas de pèrdua, robatori o sostracció d'un instrument de pagament, o d'utilitzar-lo de manera incorrecta o no 
autoritzada, les persones titulars estan obligades a comunicar aquestes circumstàncies a l'entitat tan ràpid com 
sigui possible i tan aviat com en tinguin coneixement, ja sigui personalment a qualsevol oficina de l'entitat, o a 
través del número de telèfon que es facilita a les persones titulars en el moment del lliurament de cada mitjà de 
pagament i que figura permanentment a disposició seva en el lloc web de l'entitat. Pels mateixos mitjans poden 
sol·licitar el desbloqueig de la utilització de l'instrument de pagament (quan hagin finalitzat o no hi hagi els motius 
que van justificar l'adopció de les mesures de bloqueig), o quan hagin de fer qualsevol altra notificació 
relacionada amb els instruments de pagament de la seva titularitat. 
 
Així mateix, l'entitat pot suspendre de manera temporal o definitiva l'operació en cas que tingui sospites 
raonables de frau, frau real o amenaces per a la seguretat, d'acord amb la normativa vigent en cada moment. 
 
En aquests casos, l'entitat ho ha de comunicar com més aviat millor a les persones titulars i, en qualsevol cas, a 
través dels mitjans de comunicació que preveu aquest contracte, que en tot cas han de disposar de les mesures 
de seguretat necessàries per garantir la seguretat de la comunicació entre l'entitat i les persones titulars. 
 
2.11. COMISSIONS I DESPESES 
 
Les comissions i despeses dels diferents productes i serveis de pagament són les previstes en el fullet de tarifes 
de l'entitat vigent en cada moment. 
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La informació relativa als termes i les condicions aplicables als serveis i operacions de pagament es facilita 
gratuïtament a la persona titular o ordenant. 
 
No obstant això, qualsevol tipus d'informació addicional o diferent, o la que es comuniqui amb més freqüència de 
l'establerta en aquest acord, a petició de la persona titular o ordenant, generarà una despesa que se li liquidarà 
segons les tarifes de l'entitat. L'entitat, a més, pot repercutir en les persones titulars les despeses ocasionades 
per la resolució del contracte o per la revocació d'ordres de pagament i les que es derivin de la recuperació de 
fons per operacions de pagament executades amb un identificador únic incorrecte. 
 
Totes les despeses i comissions que no es trobin expressament compreses en l'àmbit de les operacions i els 
serveis de pagament es continuen aplicant d'acord amb el que estableixen les condicions del contracte associat 
respectiu i el fullet de tarifes de l'entitat. 
 
Així mateix, qualsevol despesa addicional o qualsevol reducció derivada de la utilització d'un determinat 
instrument de pagament ha de ser comunicada degudament a l'usuari de serveis de pagament, tan aviat com 
sigui possible, i a la destinació i a través del mitjà pactats en el contracte associat. 
 
2.12. MODIFICACIÓ DE CONDICIONS 
 
L'entitat es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, les condicions inicialment pactades relatives a la 
prestació dels serveis de pagament. 
 
Per fer-ho ho ha de comunicar amb una antelació de dos mesos abans de la data en què hagin d'entrar en vigor, 
pel mitjà pactat per a les comunicacions del contracte associat al servei de pagament. Es considera que la 
persona titular accepta aquestes modificacions si no comunica la no-acceptació abans del dia proposat d'entrada 
en vigor. Es poden aplicar de manera immediata totes aquelles modificacions que resultin més favorables per a 
la persona titular de serveis de pagament sense que sigui necessari cap termini d'espera ni avís previ. 
 
TERCERA: INGRESSOS I DISPOSICIONS. 
 
Tant per al compte corrent com per al compte d'estalvis, els lliuraments en compte poden fer-se en efectiu, per 
transferència bancària, en xecs o altres documents cedits, després que ho hagi confirmat l'entitat. 
 
Llevat dels lliuraments en efectiu, els altres, siguin del tipus que siguin, es consideren abonats al compte "amb la 
reserva acostumada", i no té validesa l'abonament de documents rebuts fins al seu cobrament. 
  
Per a la disposició dels saldos del compte corrent, l'entitat lliura talonaris de xecs o pagarés si ho sol·liciten les 
persones titulars o persones autoritzades degudament. Així mateix, per a les persones titulars de comptes 
d'estalvis, l'entitat lliura una llibreta, diligenciada degudament, en la qual consta com a primera partida la quantitat 
rebuda perquè es pugui obrir. Aquesta llibreta constitueix un document nominatiu i intransferible i un mitjà de 
disposició del compte d'estalvis. S'hi han d'anotar totes les quantitats abonades o carregades en el compte 
d'estalvis, que hauran de dur una impressió mecanitzada de l'entitat o la signatura autoritzada de l'empleat o 
empleada que les validi. 
 
Les persones titulars del compte poden utilitzar, a més dels mitjans anteriors, qualsevol altre mitjà que sigui d'ús 
comú en les entitats financeres, i poden domiciliar al compte el pagament o l'abonament de lletres, rebuts, 
nòmines i totes les operacions oportunes després que les confirmi l'entitat. 
 
Les persones titulars poden fer operacions bancàries en el seu compte a través dels sistemes de xarxes 
telemàtiques establertes per l'entitat, i en la manera que s'hagi d'utilitzar pactada en el contracte de banca a 
distància corresponent a aquestes finalitats. 
 
A aquest efecte, les persones titulars han de disposar dels mitjans de connexió, requeriments tècnics, de 
software o qualsevol altres que en cada moment siguin necessaris i estiguin habilitats per l'entitat per garantir les 
mesures de seguretat corresponents per protegir la confidencialitat i integritat de les comunicacions entre l'entitat 
i les persones titulars. 
 
Per cancel·lar el compte corrent és necessari el lliurament a l'entitat dels xecs o pagarés no utilitzats; per 
cancel·lar el compte d'estalvis, s'ha de lliurar la llibreta en què es reflecteixin les anotacions comptables. 
 
Les persones titulars del compte corrent o les persones titulars del compte d'estalvis, segons indiquen les 
condicions particulars, han de custodiar respectivament els talonaris de xecs o pagarés i la llibreta d'estalvis amb 
les precaucions degudes, i n'han de comunicar a l'entitat la pèrdua o sostracció sense demora indeguda quan en 
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tinguin coneixement. La persona titular del compte és la responsable principal de l'ús correcte i de la conservació 
dels talonaris de xecs o pagarés o, si escau, de la llibreta d'estalvis que l'entitat li hagi lliurat. 
 
Sens perjudici del que s'ha dit anteriorment, en cas de pèrdua o sostracció de xecs o pagarés, les persones 
titulars del compte corrent són responsables de la utilització fraudulenta per terceres persones abans de la 
comunicació d'aquesta pèrdua o sostracció a l'entitat, llevat que l'entitat hagi actuat amb frau, culpa o negligència 
en les actuacions que li corresponen per a la recepció d'aquests documents davant de terceres persones. 
 
Una vegada s'hagi comunicat a l'entitat la pèrdua o sostracció de xecs o pagarés, la persona titular del compte 
corrent queda lliure de responsabilitat per la utilització fraudulenta que una tercera persona pugui fer d'aquests 
documents, llevat que en la pèrdua o sostracció i utilització posterior hi hagi frau de la persona titular del compte 
corrent. 
 
Per la seva part, les persones titulars del compte d'estalvis han de suportar les conseqüències derivades de la 
pèrdua o sostracció de la seva llibreta d'estalvis fins al moment en què es comuniqui aquest fet a l'entitat. Una 
vegada s'hagi comunicat a l'entitat la pèrdua o sostracció de la llibreta d'estalvis, la persona titular del compte 
d'estalvis queda lliure de responsabilitat per la utilització fraudulenta que una tercera persona faci d'aquest 
document, llevat que en aquesta pèrdua o sostracció i utilització posterior hi hagi frau de la persona titular del 
compte d'estalvis. 
 
QUARTA: TIPUS D'INTERÈS I CANVI. 
 
Els interessos corresponents als saldos deutors i creditors es calculen dia a dia i separadament, mitjançant la 
fórmula de l'interès simple (i = c r t : 36500), i es calcula sobre el saldos mantinguts. En la fórmula, i = als 
interessos produïts, c = als saldos mantinguts, r = al tipus d'interès nominal i t = als dies de permanència. Els 
tipus d'interès nominals, creditor i deutor, són els que estableixen les condicions particulars. 
 
Pel que fa al tipus de canvi en les transaccions efectuades en una moneda diferent de l'euro, el tipus de canvi 
aplicat a l'operació de pagament per l'entitat serà el que s'acordi amb el client en cada moment. 
 
QUARTA BIS. FREQÜÈNCIA DE LIQUIDACIÓ 
 
La freqüència de liquidació d'interessos creditors i deutors i de comissions del compte és la que s'indica en les 
condicions particulars. En les dates de liquidació corresponents, l'entitat ha d'abonar o carregar al compte les 
comissions i els interessos produïts pels diferents càrrecs i abonaments comptabilitzats individualment i originats 
per cadascuna de les operacions que hi ha hagut durant el període de la meritació, més els interessos 
corresponents al saldo arrossegat o que hi ha en el compte en el moment de la liquidació. 
 
Pel que fa als casos que es preveuen en el fullet de tarifes de comissions, condicions i despeses repercutibles a 
la persona titular (d'ara endavant, el fullet), el compte reporta els interessos, comissions i despeses que 
corresponguin a raó del saldo que hi hagi en la data de liquidació prevista per a cada concepte. 
 
CINQUENA: MODIFICACIÓ DE CONDICIONS. 
 
S'acorda expressament la possibilitat de modificar les condicions pactades en el contracte el dia d'obertura del 
compte, si aquest és de durada indefinida. 
 
Qualsevol modificació de les condicions s'ha de comunicar a les persones titulars, de manera individualitzada i en 
paper o un altre suport durador, almenys amb dos (2) mesos d'antelació abans de la data d'entrada en vigor. En 
cas que, una vegada finalitzat el termini esmentat de dos (2) mesos, la persona titular no s'hagi pronunciat, es 
considera que la consent a tots els efectes. En cas contrari, té dret a sol·licitar la cancel·lació del compte de 
manera immediata i sense cap cost sempre que remeti a l'entitat una notificació per escrit d'aquesta 
disconformitat dins del termini de dos (2) mesos. 
 
Pel que fa als tipus d'interès o de canvi que preveu aquest document, aquests es poden aplicar de manera 
immediata i sense avís previ. En aquest sentit, l'entitat informarà les persones titulars d'aquestes modificacions 
del tipus d'interès com més aviat millor, d'acord amb el procediment de comunicació que estableix aquest 
document. Sens perjudici d'això, l'entitat pot aplicar, sense avís previ, els canvis en els tipus d'interès o de canvi 
que siguin més favorables per a les persones titulars. 
 
SISENA: COMISSIONS I DESPESES. 
 
L'entitat cobra les comissions següents: 
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- Comissió de manteniment. Per als comptes que no hagin enregistrat cap moviment comptable durant el període 
de liquidació (exceptuant-ne del còmput els moviments que corresponguin a interessos de capitalització del 
mateix compte o els càrrecs deguts conforme a aquest contracte), l'entitat percep una quantitat fixa anual, que 
s'ha d'abonar en la quantia establerta en les condicions particulars per cada compte que no hagi enregistrat cap 
moviment en els termes referits. Per a la resta de comptes, amb caràcter general, l'entitat percep la quantitat fixa 
assenyalada en les condicions particulars, que s'ha d'abonar una vegada per cada període de liquidació. 
L'aplicació d'una n'exclou l'altra. El càrrec s’efectuarà coincidint amb la liquidació del compte. 
 
- Comissió d'administració. L'entitat percep la quantitat fixa per apunt que indiquen les condicions particulars, 
exclosos (i) els primers apunts de cada període de liquidació, en el nombre que indiquen les condicions 
particulars; (ii) els generats per l'ús de targetes en caixers i comerços, i (iii) els apunts que corresponguin al 
càrrec o a l'abonament d'interessos del compte. 
 
- Comissió de descobert. L'entitat aplica una comissió sobre el saldo màxim comptable deutor que el compte hagi 
tingut en cada període de liquidació, d'acord amb el que estableixen les condicions particulars d'aquest contracte. 
 
- Comissió de reclamació de posicions deutores vençudes. Es produeix cada vegada que l'entitat reclama per 
escrit a qualsevol dels obligats el pagament d'una obligació incomplerta, una vegada s'hagin fet les gestions 
oportunes, i es liquida i es paga el dia d'expedició de la carta que sustenta la reclamació en qüestió, d'acord amb 
el que indiquen les condicions particulars. 
 
Per les gestions fetes per al cobrament de qualsevol saldo deutor impagat, repercuteixen a la persona titular, si 
escau, la totalitat dels suplerts que es produeixin per consultes registrals, obtenció de certificats i requeriments 
notarials. L'entitat queda autoritzada per carregar al compte les comissions i despeses suplertes descrites en 
aquesta condició durant la vigència d'aquest contracte. 
 
SETENA: TAXA ANUAL EQUIVALENT (TAE). 
 
La taxa anual equivalent s'ha calculat d'acord amb la fórmula que conté la Circular 5/2012, del Banc d'Espanya, 
publicada en el BOE núm. 161 del 6 de juliol de 2012, pàgina 48902. 
 
VUITENA: COMPENSACIÓ. 
 
Amb caràcter general, les posicions creditores que la persona o persones titulars mantinguin amb l'entitat, sigui 
quina sigui la seva naturalesa, garanteixen les deutores, i aquesta garantia inclou, si escau, totes les persones 
titulars del contracte i totes les seves posicions, fins i tot les que puguin tenir de manera mancomunada o 
solidària amb terceres persones. En aquest sentit, pel que fa a fixar la posició deutora o creditora de les persones 
titulars respecte de l'entitat, tant aquest compte com d'altres de tot tipus i termini oberts a nom de totes o algunes 
de les persones titulars a l'entitat es consideren un únic compte, que garanteix els saldos creditors o deutors. De 
la mateixa manera, els saldos creditors garanteixen els càrrecs produïts per les lletres de canvi o altres efectes 
descomptats que resultin impagats, i pels préstecs, comptes i crèdits o qualsevol altre saldo deutor d'operacions 
en què intervingui qualsevol de les persones titulars com a deutores, i a cada moment l'entitat pot optar per 
carregar-los al 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. 
 
NOVENA: CANCEL·LACIÓ. 
 
El compte, si bé s'obre per un període indefinit, pot ser cancel·lat per qualsevol de les parts sense necessitat de 
cap motivació. La cancel·lació del compte produeix la resolució del contracte, que és en tot cas gratuïta per a la 
persona titular (sens perjudici que, per la cancel·lació del compte, la persona titular hagi de liquidar el saldo 
deutor que hi hagi el dia de la resolució, més els interessos i despeses pendents també en aquesta data) si 
s'efectua una vegada transcorreguts els sis (6) primers mesos de vigència. En cas contrari, si la persona titular 
cancel·la el compte abans que transcorrin els sis (6) primers mesos de vigència del contracte, ha d'abonar a més 
la comissió que s'indica en les condicions particulars com a comissió de cancel·lació. 
 
La persona titular pot resoldre el contracte marc en qualsevol moment, sense necessitat de cap avís previ. 
L'entitat complirà l'ordre de resolució del contracte marc abans que transcorrin 24 hores del moment en que la 
persona titular ho sol·liciti. No obstant això, no s'aplicarà el que s'hagi previst anteriorment si la persona titular té 
contractat amb l'entitat un altre producte o servei financer per a la gestió del qual hagi de mantenir obert un 
compte de pagament amb l'entitat, o en qualsevol altre cas es determini reglamentàriament. 
 
El preavís al qual està obligada l'entitat és d'almenys dos (2) mesos. En la data en què la resolució esmentada 
sigui efectiva, la persona titular estarà obligada a lliurar els xecs o pagarés o la llibreta d'estalvis, juntament amb 
l'ordre de càrrec o abonament amb què es cancel·li el compte. L'entitat, per la seva part, haurà de posar a 
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disposició de la persona titular el saldo existent en el compte en aquella data, el qual la persona titular haurà de 
percebre íntegrament d'un sol cop i sense que, a partir d'aquell moment, l'import esmentat produeixi interessos. 
 
DESENA: DEFUNCIÓ DE TITULARS. 
 
En cas de defunció de la persona titular única o d'alguna de les persones titulars del compte és pertinent el 
següent: 
 

a) Comptes amb una sola persona titular. El saldo que hi ha en el moment de la defunció correspon als 
seus drethavents. 
 

b) Comptes mancomunats. Els drets pertanyents a la persona titular difunta corresponen als seus 
drethavents. Si cal, la part proporcional del saldo del compte corresponent al difunt pot romandre 
bloquejada fins que se'n faci la substitució. 
 

c) Comptes solidaris. Les persones titulars reconeixen el manteniment de la solidaritat en la disposició de 
fons en cas de mort d'alguna persona titular. 
 

Els drets de la persona titular difunta poden ser exercits pels seus drethavents. 
L'entitat exigeix en tots els casos el compliment de les obligacions civils, mercantils, fiscals o de qualsevol altre 
ordre que siguin aplicables en cas de mort de la persona titular única, mancomunada o solidària del compte, 
segons escaigui. 
 
Les autoritzacions es consideren extingides amb la mort de la persona titular. En els comptes amb més d'un 
persona titular, les autoritzacions subsisteixen, llevat d'una revocació expressa de les persones titulars. 
 
ONZENA: DESCOBERTS EN EL COMPTE. 
 
L'entitat no està obligada a acceptar disposicions, reintegraments o càrrecs que produeixin descoberts en el 
compte. 
 
Si, no obstant això, es produeixen, hauran de ser reemborsats per les persones titulars des del moment en què hi 
hagi el descobert, sense necessitat de cap requeriment, i l'import es pot reclamar per via judicial. 
 
Els saldos a favor de l'entitat com a conseqüència de descoberts produeixen, des del moment en què n'hi hagi, 
els interessos i les comissions establerts en les condicions particulars. 
 
Totes les persones titulars del compte han de respondre davant de l'entitat dels descoberts que es puguin produir 
en el compte, en la forma pactada per a la disposició de fons. 
 
Per al compte corrent, l'entitat pot concedir opcionalment crèdits en forma de descoberts o sobregirs, i percebre 
en aquests casos l'interès i la comissió assenyalats en les condicions particulars. 
 
La liquidació d'aquests conceptes s'ha de fer, si escau, amb la periodicitat assenyalada en les condicions 
particulars, i es percep la comissió de descobert sobre el saldo natural deutor més elevat registrat durant el 
període de liquidació; si en les condicions particulars no s'indica cap periodicitat a aquest efecte, la liquidació s'ha 
de dur a terme juntament amb les que s'esmenten en la condició quarta. Tant el tipus d'interès com la comissió 
de descobert poden variar en la forma i els tràmits indicats en la condició cinquena per a la modificació dels 
termes del contracte. 
 
DOTZENA: TRUNCAMENT D'EFECTES. 
 
Les persones titulars autoritzen que els siguin carregats en el compte els documents lliurats o acceptats per elles 
mateixes o per persones autoritzades i ateses per altres entitats, sense que hi hagi una presentació física dels 
documents esmentats a l'entitat. 
 
TRETZENA: ORDRES DE PAGAMENT. 
 
L'entitat queda expressament autoritzada per anotar en el compte l'import de les domiciliacions, així com totes les 
quantitats o obligacions que hi estiguin a càrrec, quan hagin estat degudament acceptades per la persona titular 
o persona autoritzada. Les persones titulars accepten que el compte serveixi de suport comptable per fer 
operacions utilitzant mitjans de pagament associats a aquest, com ara targetes de crèdit, dèbit, moneder 
electrònic, caixers automàtics, xecs confirmats o qualsevol altre pagament que en el futur s'estableixi per l'entitat 
o puguin utilitzar les persones titulars. En cas que no s'indiqui cap altra forma de disposició en aquest contracte, 



 

CONTRACTE MARC DE SERVEIS DE PAGAMENT I OBERTURA D'UN COMPTE 
PERSONAL PER A CONSUMIDORS pág. 9/14 

 

16-05-2018 

s'admeten com a càrrecs del compte tots els que siguin autoritzats degudament per les persones titulars d'aquest 
compte, o siguin a càrrec de qualsevol d'aquestes persones titulars. 
 
Les ordres de pagament, confirmades sobre el mateix document, telefònicament, o per altres mitjans, per l'entitat, 
poden ser carregades en ferm en el compte en el mateix moment que s'anota o es presta la conformitat o es 
lliura el document garantit. 
 
L'entitat queda autoritzada, en els termes que recull la condició vuitena, a atendre en aquest compte aquells 
documents domiciliats en un altre compte de les persones titulars que en el moment de la presentació dels 
documents indicats estigui cancel·lat, amb saldo indisponible o insuficient. 
 
CATORZENA: ADMINISTRACIÓ DEL COMPTE. 
 
El compte pot estar obert a nom d'una persona titular o diverses. 
 
Quan la figura de la persona titular està integrada per més d'una persona física, la forma de disposició i 
administració ha de ser la que consta en les condicions particulars, en el document annex al contracte o fins i tot 
en les fitxes de reconeixement de signatura (en aquest cas una còpia d'aquestes fitxes ha de quedar unida 
igualment al contracte com a annex). 
 
Si el compte consta de diverses persones titulars solidàries, pot ser administrat amb una única signatura de 
qualsevol d'aquestes persones titulars, per a la qual cosa la persona titular ha de subscriure els documents que 
siguin pertinents, inclosa la conformitat del compte. Així mateix, l'entitat ha d'abonar en el compte les partides 
que rebi a nom individual de qualsevol de les persones titulars. En les cancel·lacions, l'entitat exigeix els requisits 
que en cada moment assenyali la legislació vigent. 
 
QUINZENA: AUTORITZACIÓ A TERCERS. 
 
Les persones titulars poden facultar terceres persones per disposar del compte; en aquest cas, la persona 
autoritzada actua com si es tractés d'una persona titular solidària quant a la signatura de documents i 
conformitats del compte, sens perjudici de les facultats o limitacions específiques, que es fixen en el document 
d'autorització. L'apoderament esmentat es considera atorgat per totes les persones titulars i, per tant, subsisteix 
mentre no es comuniqui de manera fefaent a l'entitat aquesta revocació. 
 
SETZENA: MENORS. 
 
Els menors d'edat, els tutelats i, en general, els que estan sotmesos a qualsevol limitació en la seva capacitat 
d'obrar, estan obligats a manifestar aquesta circumstància i a exhibir els documents que els facultin per a 
l'obertura i ús del compte. L'entitat declina tota responsabilitat per l'incompliment d'aquesta obligació en la 
mesura que hagi observat les cauteles legalment exigibles per comprovar la identitat i les circumstàncies de la 
persona titular. 
 
DISSETENA: PENSIONS. 
 
Les persones titulars que, a través del compte, percebin ingressos de pensions o prestacions de la Seguretat 
Social o de qualsevol altre organisme de previsió social (sigui de l'àmbit que sigui) autoritzen expressament 
l'entitat a tornar amb càrrec al compte les quantitats que, si escau, hauran d'abonar al tresor públic o entitat 
pagadora corresponent quan, una vegada extingit el dret a percebre la pensió (ja sigui per defunció o per 
qualsevol altra causa), s'abonin a les persones titulars quantitats ja no degudes en els supòsits que, d'acord amb 
les disposicions legals, l'entitat estigui obligada solidàriament amb la persona titular davant l'entitat pagadora 
corresponent a la devolució d'aquestes quantitats. 
 
DIVUITENA: 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. 
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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. 
 
DINOVENA: TRAMESA D'EXTRACTES. 
 
Amb almenys una periodicitat mensual, l'entitat ha de trametre a les persones titulars els extractes del compte, i 
aquestes estan facultades per reclamar l'extracte a l'entitat si no el reben durant els primers quinze (15) dies 
naturals següents a la data d'emissió de l'extracte corresponent. Transcorregut aquest termini de quinze (15) 
dies, i si les persones titulars han rebut degudament l'extracte de compte, aquestes persones titulars disposen 
d'un nou termini de quinze (15) dies (a comptar des que hagi acabat l'anterior) per reclamar a l'entitat en cas que 
el contingut de l'extracte no es correspongui amb les operacions efectivament realitzades per les persones 
titulars en el compte durant el període en qüestió. Si no hi ha cap reclamació dins d'aquest últim termini de quinze 
(15) dies, s'entén que les persones titulars estan conformes amb el contingut de l'extracte. 
 
VINTENA: TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONA 
 
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 
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 

mailto:lopd@arquia.es
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CONTRACTE MARC DE SERVEIS DE PAGAMENT I OBERTURA D'UN COMPTE 
PERSONAL PER A CONSUMIDORS pág. 11/14 

 

16-05-2018 

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 
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-
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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 
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. 

 

VINT-I-UNENA: CLÀUSULA DE MANDAT. 
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Si la persona titular lliura o cedeix a l'entitat documents en gestió de cobrament o descompte, per a l'abonament 
al compte, aquesta autoritza l'entitat on es troba domiciliat el pagament dels documents cedits perquè, actuant 
pel seu compte i interès, requereixi el pagament a les persones obligades que resultin per raó dels documents 
esmentats en cas que aquests estiguin impagats, i també faculta qualsevol de les entitats anteriors perquè faciliti 
informació a prestadors de serveis sobre solvència patrimonial i crèdit, en relació amb els incompliments relatius 
als documents cedits. La persona titular està obligada a comunicar de manera immediata i suficient a l'entitat el 
pagament posterior del deute per la persona obligada, i assumir les responsabilitats que es puguin derivar de 
l'incompliment d'aquesta obligació i, en conseqüència, del manteniment inexacte de dades als fitxers dels 
prestadors de serveis que s'indiquen més amunt.Núm. Suc. Sucursal Data 
 
VINT-I-DOSENA: JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA. 
 
Les parts se sotmeten, per a totes les qüestions i controvèrsies que se suscitin respecte de la interpretació, 
aplicació, compliment i execució d'aquest contracte, així com per a l'exercici de totes les accions i reclamacions 
que puguin correspondre a les parts intervinents en aquest contracte, als jutjats i tribunals que corresponguin 
d'acord amb la legislació aplicable. 
 
VINT-I-TRESENA: SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ I CONFIRMACIÓ DE DISPONIBILITAT DE FONS. 
 
La contrapart autoritza expressament l'entitat perquè sol·liciti informació a la CIRBE, i perquè aquesta faciliti les 
dades que hi puguin haver sobre les seves operacions amb bancs i altres entitats de crèdit. 
 
L'entitat, a sol·licitud d'un proveïdor de serveis de pagament emissor de targetes, confirmarà a la persona 
beneficiària de l'operació o a l'entitat que actuï com a PSIP, per un canal de comunicació segur, que ha de 
disposar de les mesures de seguretat adequades per protegir la confidencialitat o la integritat d'aquests 
comunicacions, la disponibilitat o no de fons per executar l'operació o bé el rebuig d'aquesta, així com la 
identificació de l'entitat que inicia l'ordre de pagament. Amb aquest efecte, en virtut d'aquest contracte, les 
persones titulars donen el seu consentiment exprés a l'entitat perquè respongui a les confirmacions que s'han 
esmentat. 
 
De la mateixa manera, l'entitat ha d'informar les persones titulars dels proveïdors de serveis de pagament que li 
hagin efectuat sol·licituds de confirmació de disponibilitat de fons, juntament amb la resposta proporcionada; tot 
això com més aviat millor i, en qualsevol cas, a través dels mitjans de comunicació que l'entitat habiliti en virtut 
d'aquest contracte. Aquesta informació també es pot proporcionar a sol·licitud de les persones titulars. 
 
VINT-I-QUATRENA: CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ. 
 
Les parts convenen que les condicions precedents recollides en aquest contracte, a excepció de les qualificades 
expressament com a condicions particulars, han de ser considerades condicions generals de la contractació, a 
l'efecte assenyalat en la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de la contractació (tal com es troba 
actualment vigent, després que hagi estat modificada, entre d'altres, per la Llei 44/2006, de 29 de desembre, de 
millora de la protecció dels consumidors i usuaris), i que s'incorporen en aquest contracte per ser expressament 
compreses i acceptades per la persona o persones titulars, en la seva condició d'adherents, les quals han estat 
informades expressament i prèviament de la seva existència per l'entitat en la condició de predisposant. 
 
VINT-I-CINQUENA: BLANQUEIG DE CAPITALS. 
 
Les persones titulars queden informades que, d'acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció de 
blanqueig de capital i finançament del terrorisme: 
 
- es considera que la persona titular o les titulars actuen sempre pel seu compte. En cas que la persona titular o 
les titulars no actuïn pel seu compte, queden obligades a facilitar a l'entitat la identitat de les persones per compte 
de les quals actuen. 
 
- l'entitat està obligada a observar les mesures d'auditoria preventiva relatives a la identificació, el coneixement i 
el seguiment continuat de la relació de negocis amb les persones titulars, que hauran de facilitar a l'entitat la 
documentació que requereixi el compliment de la normativa esmentada. 
 
L'entitat acabarà la relació de negoci amb les persones titulars i no durà a terme cap operació en els supòsits en 
què no es puguin aplicar les mesures d'auditoria preventiva. 
 
 VINT-I-SETZENA: FONS DE GARANTIA DE DIPÒSITS. 
 
L'entitat està adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, situat al carrer José Ortega y Gasset, 
22, 5a planta, 28006 Madrid, i pàgina web www.fgd.es El fons té per objecte garantir els dipòsits en diners i en 
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valors o altres instruments financers constituïts en les entitats de crèdit, amb el límit de 100.000 euros per als 
dipòsits en diners o, en el cas de dipòsits nominats en una altra divisa, el seu equivalent aplicant els tipus de 
canvi corresponents. 
 
CLÀUSULES ADDICIONALS 

 
CLÀUSULES ADDICIONALS LLIBRETA INFANTIL 
 
PRIMERA. La persona titular rep un carnet acreditatiu, propietat de l'entitat, emès al seu nom, personal i 
intransferible, en què en tot cas es pot sol·licitar a la persona titular que acrediti la seva personalitat per qualsevol 
mitjà que permeti la comprovació, en el moment en què li ho sol·licitin. 
 
Aquest carnet faculta la persona titular per participar en tots els sorteigs que se celebrin. 
 
SEGONA. Els representants legals de la persona titular menor autoritzen que en la data en la qual la persona 
titular menor de la llibreta infantil faci els catorze (14) anys (si llavors encara es troba vigent el contracte amb 
l'entitat), i a partir de la mateixa entitat, els fons existents a la llibreta infantil es traspassin a un compte jove obert 
en aquest sentit. Igualment, si es decideix mantenir la relació contractual, en aquesta mateixa data, els 
representants legals de la persona titular menor poden a més formalitzar amb l'entitat, en nom i representació la 
persona titular menor, un contracte per a l'emissió d'una targeta associada al nou compte jove oberta 
expressament per a la persona titular menor. A aquest efecte, els representants legals de la persona titular 
menor han d'atorgar i formalitzar en nom i representació d'aquesta tots els documents que siguin necessaris per 
obrir el compte jove i el contracte de targeta corresponent, si escau, en el moment en què l'entitat, en compliment 
del que preveu aquesta condició, els ho requereixi. 
 
CLÀUSULA ADDICIONAL PER A COMPTES DE PERSONES NO RESIDENTS 
 
En els comptes de persones no residents, els clients autoritzen l'entitat, davant de l'organisme públic pertinent, a 
fer els tràmits de sol·licitud necessaris per acreditar la persona o persones titulars del compte com a persones no 
residents. De la mateixa manera autoritzen a fer les sol·licituds periòdiques necessàries per acreditar el 
manteniment de la seva condició de no-residència. En tot cas són a compte dels clients les despeses, taxes o 
impostos de qualsevol tipus que puguin originar-se com a conseqüència del tràmit esmentat, i s'autoritza el 
càrrec en el compte d'aquests. 
 
L'entitat està autoritzada igualment a carregar al compte dels clients la comissió prevista en el fullet de tarifes per 
a les gestions o sol·licituds davant de l'organisme públic pertinent, per acreditar-ne la condició de persona no 
resident. 
 
CLÀUSULA ADDICIONAL PER A COMPTES NÒMINA. 
 
Els comptes corrents oberts amb tarifa de compte nòmina que no compleixin amb els requisits establerts per 
l'entitat per a considerar-se com a comptes nòmina es reclassificaran automàticament a comptes corrents amb 
tarifa de compte bàsic quan es duguin a terme els processos de revisió establerts a aquest efecte. 
 
CLÀUSULA ADDICIONAL PER A COMPTES JOVE. 
 
Els comptes jove estan destinats a cobrir les necessitats del col·lectiu definit, dins de Arquia Banca, com a 
menors de 31 anys. 
 
Tots els comptes corrents amb tarifa de compte jove en els quals el primer titular hagi ja ostentat l'edat de 31 
anys es reclassificaran automàticament a comptes corrents amb tarifa de compte bàsic quan es duguin a terme 
els processos de revisió de les condicions establertes per al compte jove. 
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