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1. Introducció 

Amb motiu de l'entrada en vigor de la Directiva 2014/65/UE (coneguda com a MiFID II), la transposició al nostre 
ordenament jurídic de la qual es va fer mitjançant el Reial decret llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es 
modifica el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, el 
Grup Arquia Banca, amb el ferm compromís de complir fidelment amb aquesta normativa, li comunica, mitjançant 
aquest document, els principals termes i condicions del règim jurídic que serà d'aplicació derivada d'aquesta 
prestació de serveis i activitats d'inversió o auxiliars i, en concret, l'informa sobre els drets que l'assistiran 
legalment sota aquest règim jurídic. 

Les entitats que prestin serveis i activitats d'inversió hauran de mantenir en qualsevol moment adequadament 
informats els seus clients, de conformitat amb el que disposa aquesta llei, les seves disposicions de 
desenvolupament i el Reglament Delegat (UE) 2017/565, de la Comissió de 25 d'abril de 2016. 

Als clients, inclosos els clients potencials, se'ls proporcionarà amb prou antelació informació convenient respecte 
a l'empresa de serveis i activitats d'inversió, els instruments financers i les estratègies d'inversió proposades, els 
centres d'execució d'ordres i tots els costos i despeses associades. 

2. Informació general de l'entitat i el Grup Arquia Banca 

 Informació general de l'entitat 2.1.

Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito, anomenada comercialment per la seva marca Arquia Banca, és una 

entitat de crèdit espanyola, supervisada pel Banc d'Espanya i autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors per a la prestació de serveis d'inversió (d’ara endavant, la “CNMV”). Consta inscrita en el Registre del 
Banc d'Espanya amb el núm. 3183. 

Arquia Banca és una entitat financera fundada el 2 de març de 1983, per atendre les necessitats específiques 
d'estalvi i de crèdit dels professionals. El seu domicili social està a Madrid, carrer Barquillo, 6, (28004), i està 
inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 36871, Llibre 0, Foli 102, Full M-659820. 

 

 Informació general sobre el Grup Arquia Banca 2.2.

El Grup Arquia Banca, de conformitat amb l'art. 42 del Codi de Comerç (d’ara endavant, Arquia Banca o el Grup) 
està format per les societats següents: 

 

Denominació Adreça Activitat principal i registre 

Arquia Banca (Caja de 
Arquitectos S Coop de 
Crédito) 

NIF F08809808 

C/ Barquillo, 6 – 
28004 Madrid 
(Espanya) 

Oferta i prestació de productes, serveis financers, 
d'inversió i socials. 

Inscrita en el Registre del Banc d'Espanya amb el núm. 
3183 

Arquia Gestión (Arquigest 
SA SGIIC). 

NIF A58073388 

C/ Bárbara de 
Braganza, 6, 3r esq. 
– 28014 – Madrid 
(Espanya) 

Administració i representació d'Institucions d'Inversió 
Col·lectiva. Inscrita en el Registre de SGIIC de la 
CNMV amb el núm. 36. 

Arquia Pensiones 
(Arquipensiones SA EGFP) 

NIF A58843301 

C/ Bárbara de 
Braganza, 6, 3r esq. 
– 28014 – Madrid 
(Espanya) 

Gestió de Fons de Pensions. Inscrita en el Registre de 
la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions 
amb la clau G-0137 

Arquia Banca Mediación 
Operador de Banca de 
Seguros Vinculado, S.A. 

NIF A59697573 

C/ Barquillo, 6 – 
28004 Madrid 
(Espanya) 

Mediació d'assegurances. Inscrita en el Registre 
especial de mediadors d'assegurances de la Direcció 
General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la 
clau núm. OV-0080. 

Fundació Arquia 

NIF G59417279 

C/ Barquillo, 6 – 
28004 Madrid 
(Espanya) 

Promoció i difusió d'activitats culturals i socials. 
Reconeguda, classificada i inscrita com a Fundació 
Cultural de Promoció, amb el caràcter de benèfica per 
Ordre Ministerial de 27-7-1990 (BOE de 19-09-90) 

Arquia Gestión de Activos 
SA 

NIF A65910614 

C/ Barquillo, 6 – 
28004 Madrid 
(Espanya) 

Gestió d'actius immobiliaris. 
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 Organismes supervisors 2.3.

En l'àmbit de la prestació de serveis d'inversió, pot consultar la informació de la nostra entitat a: 

o Banc d'Espanya: C/ Alcalá, núm. 48 (28014 Madrid) Tel. 913385000 / web www.bde.es 

o Comissió Nacional del Mercat de Valors: Oficina d'Atenció a l'Inversor C/ Edison núm. 4 (28006 Madrid) 
Tel. 902149200 / web www.cnmv.es 

o Respecte als fons i instruments financers mantinguts a compte dels seus clients, l'entitat està adherida 
al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit (FGD), que garanteix al dipositant, fins a l'import 
màxim previst legalment (100.000 EUROS), la devolució de saldos creditors mantinguts en compte, 
inclosos els fons procedents de situacions transitòries per operacions de trànsit i els certificats de dipòsit 
nominatius que l'entitat tingui obligació de restituir en les condicions legals i contractuals aplicables, sigui 
quina sigui la moneda en què estiguin nominats i sempre que estiguin constituïts a Espanya o en un 
altre Estat membre de la Unió Europea. El FGD té el seu domicili al C/José Ortega y Gasset, núm. 22 
(28006 Madrid), Tel 91.431.66.45, adreça electrònica: fogade@fgd.es i web www.fgd.es. 

3. Contacte 

Podrà adreçar-se a l'entitat a través dels canals de comunicació següents: 

 Correu postal: C/ Arcs núm. 1 (08002 Barcelona) 
 Tel. 93.482.68.00 
 Pàgina web corporativa, i informació en suport durador i actualitzat: www.arquia.com  
 Personalment a qualsevol de les nostres oficines. 

 

L'informem que l'entitat lliurarà al client i possible client en suport durador aquesta informació, i la derivada de la 
relació contractual. A aquest efecte, les societats del Grup que prestin serveis d'inversió podran utilitzar els 
mitjans o instruments de remissió d'informació que permetin al client i possible client emmagatzemar aquesta 
informació i recuperar-la durant un període adequat per a les finalitats a les quals estigui destinada la informació i 
que li permeti la reproducció sense canvis. De la mateixa manera, es podrà facilitar la informació prevista en les 
normes de conducta aplicables a la prestació de serveis d'inversió a través de comunicacions electròniques a 
l'adreça de correu electrònic que el client hagi indicat a aquest efecte. Durant la relació de negoci, les 
comunicacions s'enviaran per aquest conducte i/o a través de la bústia personal de la banca en línia si el client 
hagués contractat aquest servei. 

Totes les relacions contractuals es duran a terme en castellà, sense perjudici que a petició del client i quan resulti 
exigible de conformitat amb la normativa, es podrà formalitzar en alguna de les altres llengües oficials. 

En cas que la nostra entitat actuï a través d'agents, l'informem que només estaran habilitats per fer-ho els que 
hagin estat comunicats i registrats en el Registre d'Agents de Banc d'Espanya, de conformitat amb la Circular 
4/2010, de 30 de juliol, del Banc d'Espanya. 

4. Prestació de serveis d'inversió i auxiliars 

 Prestació de serveis d'inversió i auxiliars 4.1.

L'entitat està autoritzada per a la prestació de serveis d'inversió i/o auxiliars, com ara: 

Serveis d'inversió 

a) La recepció i transmissió d'ordres de clients en relació amb un o més instruments financers.  

b) L'execució d'ordres a compte de clients. 

c) L'assessorament financer en matèria d'inversió, no independent (no es considerarà que constitueixi 
assessorament, als efectes del que disposa aquest apartat, les recomanacions de caràcter genèric i no 
personalitzades que es puguin fer en l'àmbit de la comercialització de valors i instruments financers.  

Aquestes recomanacions tindran el valor de comunicacions de caràcter comercial. Així mateix, tampoc no es 
considerarà recomanació personalitzada les recomanacions que es divulguin exclusivament al públic). 

 
Serveis auxiliars 

a) La custòdia i administració a compte de clients dels instruments financers. 

b) La concessió de crèdits o préstecs a inversors, perquè puguin fer una operació sobre un o més dels 

http://www.arquia.com/
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instruments previstos, sempre que en aquesta operació intervingui l'empresa que concedeix el crèdit o préstec. 

c) L'assessorament a empreses sobre estructura del capital, estratègia industrial i qüestions afins, així com 
l'assessorament i altres serveis en relació amb fusions i adquisicions d'empreses. 

d) Els serveis relacionats amb l'assegurament. 

e) L'elaboració d'informes d'inversions i anàlisi financeres o altres formes de recomanació general relativa a les 
operacions sobre instruments financers, de conformitat amb el que disposa l'article 36 del Reglament Delegat 
(UE) 2017/565 de la Comissió, de 25 d'abril de 2016. En qualsevol cas, les recomanacions que no compleixin les 
dues condicions establertes en l'article 36.1 del Reglament Delegat (UE) núm. 2017/565 de la Comissió, de 25 
d'abril de 2016, tindran la consideració de comunicacions publicitàries, i s'hauran d'identificar com a tals.  

f) Els serveis de canvi de divises, quan estiguin relacionats amb la prestació de serveis i activitats d'inversió. 
g) Els serveis i activitats d'inversió així com els serveis auxiliars que es refereixin al subjacent no financer dels 
instruments financers derivats establerts en els apartats e), f), g) i j) de l'Annex, 

 Política de conveniència  4.2.

L'entitat, amb anterioritat a la prestació dels serveis d'inversió diferents dels serveis de gestió discrecional de 
carteres i assessorament en matèria d'inversió, determinarà si el client té els coneixements i l'experiència 
necessaris per comprendre els riscos inherents al producte o el servei d'inversió ofert o demandat. 

En cas que el client hagi estat classificat com a client professional o contrapart elegible, l'entitat podrà assumir 
que té l'experiència i els coneixements necessaris per comprendre els riscos inherents a aquests serveis 
d'inversió i productes concrets, i no tindrà l'obligació d'avaluar-ne la conveniència. 

Avaluació de la conveniència 

El test de conveniència avalua el coneixement i l'experiència del client o possible client, en relació amb el 
producte o servei d'inversió ofert o demandat. Això es porta a terme per a una major protecció del client en els 
productes que es disposi a subscriure. 

El client ha de facilitar informació sobre els seus coneixements i experiències en l'àmbit de la inversió. Aquesta 
informació inclourà: 

o Els tipus de serveis, transaccions i instruments financers amb els quals està familiaritzat el client. 
o La naturalesa, el volum i la freqüència de les transaccions del client amb instruments financers i el 

període durant el qual s'han dut a terme. 
o El nivell d'estudis, la professió actual i, si escau, professions anteriors del client que resultin rellevants. 

 
La vigència del test de conveniència serà de 2 anys, a comptar de la data que s'ha emplenat el test.  

L'entitat tindrà dret a confiar en la informació proporcionada pel client per dur a terme l'avaluació de la 
conveniència, menys en aquells supòsits en què l'entitat sàpiga que la informació proporcionada pel client és 
manifestament falsa, o bé és inexacta o està incompleta. 

Advertències en cas que sigui no convenient o de falta d'informació 

En cas que, basant-se en la informació rebuda, l'entitat consideri que l'instrument o servei no és convenient per al 
client, se l'advertirà d'aquesta circumstància. 

Així mateix, quan el client no faciliti la informació sol·licitada o la mateixa informació no fos suficient, l'entitat 
advertirà que no està en condicions de determinar si el servei o instrument previst és convenient per al client.  

Si el client, malgrat les esmentades advertències, decideix continuar amb l'operació, l'entitat recollirà la seva 
firma juntament amb les corresponents declaracions manuscrites del mateix client, indicant que l'entitat l'ha 
informat de la no-conveniència del producte o la falta de provisió de la informació necessària per avaluar-ne la 
conveniència. 

Multititularitat i autoritzats 

En el supòsit de designació per una persona física o jurídica d'un apoderat o autoritzat, amb caràcter general, es 
consideraran els coneixements i l'experiència de l'apoderat o autoritzat, quan sigui aquest qui operi. 

En el supòsit de designació de diversos cotitulars o autoritzats independentment de si tenen facultats solidàries o 
mancomunades, l'avaluació de la conveniència es farà, amb caràcter general, considerant els coneixements i 
l'experiència del titular o autoritzat ordenant. 

 Política d'idoneïtat 4.3.

Amb anterioritat a la prestació del servei d'assessorament en matèria d'inversió, Arquia Banca avalua la idoneïtat 
a tots els seus clients amb l'objectiu que els instruments financers i servei d'inversió que es recomanin al client 
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siguin adequats als seus coneixements i experiència inversora, així com a la seva situació financera i objectius 
d'inversió. 

Avaluació de la idoneïtat 

L'entitat estableix les mesures i controls següents: 
 
a) Obtenir la informació necessària sobre: 
 

 Els coneixements i l'experiència inversora del client. La finalitat d'aquesta informació és garantir que el 
client pugui comprendre els riscos que implica l'operació i identificar els productes susceptibles de 
recomanació en funció de la seva complexitat. 

 La situació financera del client. La finalitat d'aquesta informació és garantir que el client pugui, des del 
punt de vista financer, assumir els riscos i suportar les pèrdues generades per la seva inversió. Inclourà 
informació sobre la font i el nivell dels seus ingressos periòdics, els seus actius, passius així com 
compromisos financers periòdics. Permetrà identificar els productes que es puguin recomanar en funció 
de la liquiditat i el risc que traslladen. 

 Els objectius d'inversió del client. La finalitat d'aquesta informació és garantir que la inversió respongui 
als objectius d'inversió del client. Inclou informació sobre l'horitzó temporal desitjat per a la inversió, les 
seves preferències en relació amb l'assumpció de riscos, el seu perfil de riscos i les finalitats de la 
inversió. 

 

b) Abstenir-se de fer recomanacions si cap dels serveis o instruments és idoni per al client. 
c) No recomanar al client servei d'inversió o instruments financer, ni gestionar la seva cartera, si no s'ha 

obtingut la informació indicada.  
 

En el cas de clients professionals, l'entitat no haurà d'obtenir informació sobre els coneixements i experiència del 
client en relació amb els productes, operacions i serveis per als quals ha obtingut la classificació de client 
professional. Com a resultat de la informació obtinguda dels àmbits anteriors, l'entitat obtindrà un perfil inversor 
del client, de risc més gran a més petit. 

La vigència del test d'idoneïtat serà de 2 anys, a comptar de la data que s'emplena el test. 

L'entitat assumeix que la informació facilitada pel client en el test d'idoneïtat és fiable i que, per tant, podrà ser 
utilitzada per conèixer les necessitats del client, llevat que existeixin indicis clars que la informació proporcionada 
és falsa, inexacta o incompleta. 

El test d'idoneïtat podrà mostrar perfils de risc diferents per al cas que un client tingui, pel que fa a diferents parts 
del seu patrimoni, necessitats amb perfils de risc diferents. Per fer-ho, subscriurà la part relativa a la finalitat 
inversora del test d'idoneïtat tantes vegades com objectius concrets persegueixi. 

Multititularitat i apoderats  

A l'efecte de la realització del test d'idoneïtat, en el supòsit de designació per una persona física o jurídica d'un 
representant, apoderat o autoritzat, amb caràcter general, es consideraran els coneixements i l'experiència del 
representant legal, apoderat o autoritzat, quan sigui aquest qui operi. 

En el supòsit de designació de diversos cotitulars, als efectes de la realització de l'avaluació de la idoneïtat, serà 
considerat el titular de més experiència i coneixements. 

Informes periòdics  

En el marc del servei d'assessorament recurrent que s'ofereixi a clients detallistes, es faran informes periòdics 
que continguin un estat actualitzat de com la inversió s'ajusta a les preferències, els objectius i altres 
característiques del client, així com una avaluació periòdica de la idoneïtat. En el contracte d'assessorament 
signat entre el client i l'entitat s'indicarà la freqüència i l'abast d'aquesta avaluació. 

Els informes tenen en consideració el tipus i la complexitat dels instruments financers de què es tracti i la 
naturalesa del servei ofert al client. Així mateix, es faciliten informes dels costos de les operacions i serveis 
realitzats a compte del client. 

 Registres d'avaluació de conveniència i idoneïtat 4.4.

Arquia Banca manté registres de les avaluacions de conveniència i idoneïtat realitzades, així com els resultats de 
les mateixes avaluacions.  

A més, es registra qualsevol advertència feta al client en cas que el servei d'inversió o l'instrument s'hagués 
avaluat com a potencialment no convenient per al client, així com si el client ha sol·licitat efectuar l'operació 
malgrat l'advertència i, quan escaigui, si el Banc ha acceptat la sol·licitud del client de fer l'operació. 
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De la mateixa manera, són registrades les advertències fetes al client en cas que aquest no hagués proporcionat 
informació suficient per permetre al Banc dur a terme una avaluació de conveniència, si el client ha sol·licitat 
efectuar l'operació malgrat l'advertència i, quan escaigui, si Arquia Banca ha acceptat la sol·licitud del client de 
fer l'operació en qüestió. 

 Esquema de comercialització 4.5.

Venda no assessorada 

El servei d'inversió de custòdia, recepció, transmissió i execució d'ordres de compravenda d'instruments 
financers, a iniciativa dels clients s'oferirà als que hagin subscrit el Contracte d'Administració i Custòdia de 
Valors.  

En aquest servei, l'entitat no emet cap tipus de recomanació/opinió sobre l'adequació d'un determinat 
producte/cartera a un client tenint en compte les seves circumstàncies personals, es limita a analitzar, quan el 
producte ho requereix, la conveniència del mateix producte per al client.  

Per a la contractació no assessorada d'instruments financers, tant complexos com no complexos, per a clients 
detallistes, professionals o contraparts, l'entitat disposa d'uns controls que avaluen la conveniència i generen els 
avisos i les advertències corresponents.  

Tanmateix, l'entitat podrà prestar aquests serveis d'inversió als seus clients o potencials clients sense necessitat 
d'obtenir la informació necessària sobre els seus coneixements i experiència (avaluació de conveniència), i 
s'entén el servei prestat "només com a execució" sempre que es compleixin els requisits següents:  

 El servei estigui relacionat amb instruments financers no complexos. 

 El servei s'ofereixi a iniciativa del client o possible client. 

 S'hagi informat al client o possible client que l'entitat no està obligada a avaluar la conveniència de 
l'instrument financer corresponent i que, per tant, el client no gaudeix de la protecció de les normes de 
conducta pertinents.  

 L'entitat compleixi les obligacions d'informació al client o possible client en matèria de conflictes 
d'interès.  
 

Assessorament financer no independent: 

L'entitat presta la modalitat d'ASSESSORAMENT NO INDEPENDENT i RECURRENT, que és l'assessorament 
en què l'entitat presenta recomanacions d'inversió, sobre un univers d'instruments financers limitat a aquells que 
l'entitat consideri adequats en cada moment en funció dels seus propis criteris de selecció d'inversions i que 
podran incloure instruments financers emesos, avalats, garantits o gestionats per empreses o societats del Grup 
Arquia Banca, això és, productes propis. 

La prestació d'aquest servei exigeix necessàriament signar un contracte específic i que el client faci un test 
d'idoneïtat, que permetrà a l'entitat avaluar el perfil de risc del client, i per tant, adequar a aquest els tipus 
d'instruments financers que són adequats per al client.  

En la provisió del servei es poden percebre incentius de tercers o d'entitats pertanyents al Grup Arquia, que 
augmenten la qualitat del servei i no entorpeixen el compliment de l'obligació de l'entitat d'actuar en l'interès 
òptim del client. 

Què s'entén per recurrent? 

Consistent en una relació continuada amb el client en què se li presenten determinades recomanacions d'inversió 
de manera periòdica a canvi de la percepció d'una comissió d'assessorament. Aquestes recomanacions seran 
objecte de revisió amb caràcter periòdic perquè siguin adequades al perfil del client en cada moment. 

El servei d'assessorament recurrent es recull en un contracte d'assessorament en què l'entitat es compromet: 

 a fer el seguiment de les inversions del client, 

 a advertir el client de les mesures que consideri que ha d'adoptar per a la millor adequació de les seves 
inversions al seu perfil inversor i a la seva situació economicofinancera,  

 a informar adequadament al client de l'evolució de les inversions, i  

 a indicar la modalitat d'assessorament (independent o no independent), així com les restriccions 
aplicables. 
 

L'entitat remet amb la periodicitat acordada un informe relatiu a l'assessorament personalitzat realitzat. L'entitat 
no garanteix rendibilitats en les inversions, ja que estan subjectes a l'evolució del mercat i el risc assumit. 
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5. Categorització de clients 

Arquia Banca compta amb un procediment de categorització de client d'acord amb el que estableix la Llei de 
Mercat de Valors, consisteix en un règim de classificació dels clients en tres categories amb la finalitat de reflectir 
el nivell de coneixements i experiència en els mercats financers, així com la seva capacitat per entendre i 
assumir els riscos derivats de les decisions d'inversió.  

 Concepte de client detallista, professional i contrapart elegible 5.1.

El Grup Arquia Banca classifica aquells clients a qui els presti serveis o activitats d'inversió en una de les 
categories següents: 

Client detallista  

Els clients detallistes seran aquells que no compleixin els requisits per ser client professional o contrapart 
elegible. Els clients detallistes tenen el nivell de protecció més alt que atorga la normativa vigent. 

 

Client professional  

Tindran la consideració de clients professionals aquells a qui es presumeixi l'experiència, els coneixements i la 
qualificació necessaris per prendre les seves pròpies decisions d'inversió i valorar correctament els seus riscos. 
En particular, tindrà la consideració de client professional: 

o Les entitats financeres i altres persones jurídiques que per poder operar en els mercats financers hagin 
de ser autoritzades o regulats per estats, siguin membres de la Unió Europea o no. S'inclouran, entre 
altres: a) les entitats de crèdit; b) les empreses de serveis d'inversió; c) Altres entitats financeres 
autoritzades o regulades: d) les companyies d'assegurances; e) les institucions d'inversió col·lectiva i les 
seves societats gestores, els fons de pensions i les seves societats gestores, els fons de titulació i les 
seves societats gestores; g) els que operen habitualment amb matèries primeres i amb derivats de 
matèries primeres. h) operadors que contractin en nom propi; i) altres inversors institucionals. 
 

o Governs nacionals i regionals, inclosos els organismes públics que gestionen el deute públic a escala 
nacional i regional, bancs centrals, organismes internacionals i supranacionals com el Banc Mundial, el 
Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu, el Banc Central d'Inversions i altres 
organitzacions internacionals similars 
 

o Grans empreses que, a escala individual, compleixin dos dels requisits següents de mida de l'empresa: 
 Que el total de les partides d'actiu sigui igual o superior a 20 milions d'euros. 
 Que l'import del seu volum de negoci sigui igual o superior a 40 milions d'euros. 
 Que els seus recursos propis siguin iguals o superiors a 2 milions d'euros 

 
o Altres inversors institucionals l'activitat dels quals com a empresa és invertir en instruments financers, 

incloses les entitats dedicades a la titularització d'actius o altres transaccions de finançament. 
 

Les entitats assenyalades als apartats anteriors es consideraran clients professionals sense perjudici 
que puguin sol·licitar un tracte no professional i que les empreses de serveis d'inversió puguin acordar 
concedir-los un nivell de protecció més àmplia. 

 
o Els altres clients que ho sol·licitin amb caràcter previ, i renunciïn de manera expressa al seu tractament 

com a clients detallistes. No obstant això, en cap cas es considerarà que els clients que sol·licitin ser 
tractats com a professionals tinguin uns coneixements i una experiència del mercat comparables a les 
categories de clients professionals enumerades en les lletres a) a d) d'aquest apartat. 
 

Es considera que les entitats esmentades anteriorment són professionals. Tanmateix, se'ls ha de permetre 
sol·licitar un tracte no professional, i les empreses de serveis d'inversió poden acordar concedir un nivell de 
protecció més alta.  
 
Quan el client d'una empresa de serveis d'inversió sigui una empresa en el sentit abans esmentat, se l'ha 
d'informar, abans de prestar cap mena de servei, que, basant-se en la informació de què es disposa, se'l 
considera un client professional, i que se'l tractarà com a tal tret que s'acordi una altra cosa.  
 
Arquia Banca també informa el client que pot demanar una modificació de les condicions de l'acord per obtenir un 
grau de protecció més alt. Correspon al client que es consideri professional sol·licitar un nivell de protecció més 
alt quan consideri que no està en condicions de valorar o gestionar correctament els riscos a què s'exposa. Es 
concedirà aquest nivell de protecció més alt quan un client que es consideri professional celebri un acord per 
escrit que estipuli que no serà tractat com a professional a l'efecte del règim de conducta aplicable. 

Client contrapart elegible  
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És aquell client que hagi sol·licitat ser classificat com a tal i a més:  

 

o Les empreses de serveis d'inversió, les entitats de crèdit, les entitats asseguradores i reasseguradores, 
les institucions d'inversió col·lectiva i les seves societats gestores, les entitats de capital-risc, altres 
entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió col·lectiva de 
tipus tancat, els fons de pensions i les seves societats gestores, altres entitats financeres autoritzades o 
regulades per la legislació comunitària o pel dret nacional d'un Estat membre, les empreses 
assenyalades a l'article 139.1 lletres d) i e), i els governs nacionals i els seus serveis corresponents, 
inclosos els que negocien deute, bancs centrals i organismes supranacionals. També tindran aquesta 
consideració les entitats de tercers països equivalents i les comunitats autònomes. 
 

o Així mateix, si se sol·licita, també es consideraran contraparts elegibles les empreses que compleixin els 
requisits que s'estableixen en l'article 71 del Reglament Delegat (UE) 2017/565; en aquest cas, només 
serà reconeguda com a contrapart elegible pel que fa als serveis o operacions per als quals pugui ser 
tractada com a client professional. S'entendran incloses les empreses de tercers països que estiguin 
subjectes a requisits i condicions equivalents. 

 
A les entitats classificades com a contraparts elegibles se'ls informarà de la classificació que se'ls ha atorgat; a 
més, poden sol·licitar expressament que se'ls classifiqui com a client professional o detallista. 

 Procediment de classificació de nous clients 5.2.

Amb anterioritat a la prestació dels serveis d'inversió/o auxiliars tots els clients de l'entitat hauran de ser 
classificats com a clients detallistes, professionals o contraparts elegibles. La classificació dels clients comporta 
diferents nivells de protecció i obligacions d'informació per part de l'entitat.  

El procés de classificació de clients és una activitat que és responsabilitat del personal de les oficines i hauran de 
seguir les pautes següents: 

o Tots els clients (persones físiques i jurídiques) seran classificats per defecte com a clients detallistes. 
o Un client podrà ser classificat com a professional o contrapart elegibles si es presumeix l'experiència, els 

coneixements i la qualificació necessaris per prendre les seves pròpies decisions d'inversió i valorar 
correctament els seus riscos. D'acord amb els criteris establerts en l'apartat anterior. 

 

 Dret a sol·licitar canvis en la classificació assignada 5.3.

El client té dret a sol·licitar una classificació diferent de l'assignada. Per fer-ho, l'entitat compta amb procediments 
que permeten executar els canvis de categories, tant aquells sol·licitats pels clients, com els realitzats a iniciativa 
de la mateixa entitat. 

La classificació assignada al client continuarà vigent mentre; 

o el client no notifiqui el seu desig de fer un canvi de categoria;  
o l'entitat identifiqui un error en la classificació realitzada;  
o l'entitat identifiqui que el client ha deixat de complir les condicions per les quals estava classificat en 

aquesta categoria.  
 

El client té l'obligació de notificar a Arquia Banca qualsevol canvi que pugui modificar la seva classificació. 
 
Canvi que implica menys protecció 

La sol·licitud de canvi de categoria de detallista a professional o professional a contrapart elegible per part d'un 
client implica l'avaluació prèvia per part de l'entitat.  

El client ha de sol·licitar per escrit el canvi de categoria utilitzant el format normalitzat de l'entitat. El client ha de 
marcar les caselles per les quals sol·licita el canvi i signar el document.  
 
Mitjançant la firma per part del client de la sol·licitud de canvi de categoria del client professional, el client 
reconeix comprendre els efectes d'aquesta consideració com a professional en les seves relacions amb l'entitat i 
la protecció més petita que això pugui implicar. 

L'admissió de la sol·licitud i renúncia quedarà condicionada al fet que l'entitat faci l'adequada avaluació de 
l'experiència i coneixements del client en relació amb les operacions i serveis que sol·liciti, i s'asseguri que pot 
prendre les seves pròpies decisions d'inversió i en comprèn els riscos.  

Quan dugui a terme l'esmentada avaluació, l'empresa haurà de comprovar que es compleixen almenys dos dels 
requisits següents: 

a) Client persona física: 
o que el client ha fet operacions de volum significatiu en el mercat de valors, amb una freqüència 

mitjana de més de deu per trimestre durant els quatre trimestres anteriors, 
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o que el valor de l'efectiu i dels valors dipositats sigui superior a 500.000 euros, o 
o que el client ocupi, o hagi ocupat durant almenys un any, un càrrec professional en el sector 

financer que requereixi coneixements sobre les operacions o serveis previstos. 

 
a) Client persona jurídica: 

o Que l'actiu total igual o superior a 20 milions d'euros. 
o Que la xifra anual de negoci igual o superior a 40 milions d'euros. 
o Que els recursos propis igual o superior a 2 milions d'euros. 

 
Canvi que implica una protecció més alta 

La sol·licitud de canvi de categoria que n'impliqui una de protecció més alta es farà de manera automàtica, i n'hi 
haurà prou amb la simple sol·licitud del client. La nova classificació serà efectiva a partir del moment en què 
s'hagi fet arribar a l'entitat per escrit la sol·licitud del client.  

 Actualització de la classificació de clients 5.4.

Periòdicament, l'entitat comprova que els clients classificats com a clients professionals o contrapart elegibles 
continua complint els requisits necessaris per estar classificats en aquesta categoria. 

6. Política en matèria de prevenció i gestió de conflictes d'interès 

El Grup Arquia segueix una Política de Prevenció i Gestió de conflictes d'interès que estableix el procediment 
d'actuació i les mesures que permetin identificar, gestionar i eliminar de manera efectiva els conflictes d'interès 
que puguin sorgir entre les entitats del Grup Arquia, inclosos els directius, empleats i agents vinculats o qualsevol 
altra persona vinculada directament o indirectament amb aquestes i els seus clients, així com entre els seus 
clients, i que puguin resultar un perjudici per a aquests clients en la prestació dels serveis d'inversió, així com 
gestionar de manera efectiva els referits conflictes d'interès. 

En aquest document s'exposa un resum dels aspectes més rellevants; pot tenir més informació i detall en 
l'exemplar que es lliura i posa a disposició dels clients i possibles clients amb antelació suficient a la contractació 
dels serveis d'inversió o instruments financers a la pàgina web corporativa www.arquia.com/mifid. 

El Grup garantirà, a través de les mesures i procediments adequats, que les persones que participen en diferents 
activitats que impliquin un conflicte d'interès desenvolupen aquestes activitats amb un nivell d'independència 
adequat a la mida i activitats de l'entitat i a la importància del risc de menyscabament dels interessos dels clients. 

Arquia Banca disposa de mesures i procediments interns que permeten identificar els potencials conflictes 
d'interès que puguin sorgir en la prestació de serveis d'inversió i dels serveis auxiliars, entre l'entitat del Grup que 
presti el servei o qualsevol persona que col·labori o presti serveis d'inversió o auxiliars, i els seus clients o entre 
els mateixos clients. 

Els procediments establerts permeten a cada entitat del grup actuar amb honestedat, transparència i 
professionalitat, i mantenir la seva objectivitat i independència. 

7. Política d'incentius 

El Grup segueix una Política d'Incentius que té com a principis generals actuar amb honestedat, imparcialitat i 
professionalitat per buscar el millor interès dels clients.  

En aquest document s'exposa un resum dels aspectes més rellevants; pot tenir més informació i detall en 
l'exemplar que es lliura i posa a disposició dels clients i possibles clients amb antelació suficient a la contractació 
dels serveis d'inversió o instruments financers a la pàgina web corporativa www.arquia.com/mifid. 

Amb caràcter general, les entitats del Grup no acceptaran ni retindran incentius abonats o proporcionats per un 
tercer o per una persona que actuï a compte d'un tercer en relació amb la prestació del servei d'assessorament 
financer independent i la gestió discrecional de carteres. 

Una entitat del Grup podrà pagar o aportar a un tercer o rebre d'un tercer, o una persona que actuï a compte del 
mateix, honoraris, comissions o beneficis no monetaris en relació amb la provisió d'un servei d'inversió o auxiliar 
al client, sempre que aquest pagament augmenti la qualitat del servei ofert al client i no impedeixi l'obligació de 
l'entitat d'actuar en el millor interès del client. 

El servei d'assessorament financer prestat per Arquia Banca és no independent, i entre altres qüestions que 
augmenten la qualitat del servei, inclou un seguiment recurrent de les inversions, i una revisió anual de la 
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idoneïtat dels instruments financers recomanats. Prèviament a la prestació del servei, es proporcionarà al client 
de manera completa, exacta i comprensible, abans de prestar-li el servei d'inversió o auxiliar que es tracti, 
informació sobre l'existència, quantia i naturalesa dels honoraris, comissions o beneficis oferts, o el tercer o, en 
cas que no pugui determinar-se la quantia, el mètode de càlcul de l'esmentada quantia. 

En l'àmbit de la comercialització, es poden abonar o percebre incentius que, complint els requisits previstos en la 
llei, no entorpeixin el deure d'actuar en qualsevol moment en el millor interès dels clients. En particular, aquests 
incentius augmenten la qualitat del servei mitjançant l'accés a una àmplia gamma de productes, inclosos de 
tercers, sota arquitectura oberta, de fàcil accés i contractació per als clients amb sistemes d'alerta i avisos, i 
assistència en horari habitual d'oficina. 

L'entitat revelarà al client prèviament a la prestació del servei: 

 La informació relativa al pagament o benefici que es tracti, i es poden revelar de forma genèrica els 
beneficis menors. 

 Quan ex ante no s'hagi pogut determinar la quantia exacta i efectiva oferta o percebuda d'un tercer, però 
sí el mètode de càlcul utilitzat es proveirà el client d'aquesta informació ex post una vegada es conegui 
l'import exacte abonat o percebut. 

 Amb una periodicitat mínima anual, mentre s'abonin o percebin incentius s'informarà el client de manera 
individualitzada de l'import exacte abonat o percebut. 
 

S'exclouen de l'obligació de comunicació al client aquells honoraris menors que permetin la prestació de serveis 
d'inversió o siguin necessaris per a aquesta finalitat, com les taxes reguladores o despeses d'assessoria jurídica, 
i que, per la seva naturalesa, no puguin entrar en conflicte amb el deure de l'entitat, d'actuar amb honestedat, 
imparcialitat i professionalitat i d'acord amb el millor interès dels seus clients. 

8. Política de salvaguarda dels instruments financers 

El Grup manté actualitzada la política de salvaguarda d'actius que té com a objectiu la identificació i protecció 
d'actius financers que el client té dipositats a l'entitat o altres entitats subdipositàries, amb una triple finalitat:  

 Salvaguardar el dret de propietat dels clients  

 Prohibir la utilització per compte propi dels actius del client, llevat d'autorització expressa del mateix 
client  

 Minimitzar el risc de pèrdua i deteriorament dels actius pel seu ús indegut.  
 

Així mateix, Arquia Banca manté registres interns que garanteixen la distinció efectiva dels actius d'un client dels 
altres clients i dels de la mateixa entitat, així com la seva exactitud i la seva correspondència amb els instruments 
i fons dels clients, ja que porta a terme conciliacions periòdiques amb fonts externes, en cas d'utilització de 
terceres entitats com a subdipositaris. 

En aquest document s'exposa un resum dels aspectes més rellevants; pot tenir més informació i detall en 
l'exemplar que es lliura i posa a disposició dels clients i possibles clients amb antelació suficient a la contractació 
dels serveis d'inversió o instruments financers a la pàgina web corporativa www.arquia.com/mifid. 

9. Política de millor execució d'ordres 

El Grup Arquia ha adoptat aquestes mesures necessàries destinades a obtenir de forma consistent el millor 
resultat possible per als clients, sense que això impliqui l'obligatòria obtenció d'aquest resultat per a totes i cada 
una de les ordres dels mateixos clients, o sense que el millor resultat consisteixi sempre en l'obtenció del millor 
preu o rendiment, atesa la importància relativa que puguin tenir altres factors en determinades operacions. 

En aquest document s'exposa un resum dels aspectes més rellevants; pot tenir més informació i detall en 
l'exemplar que es lliura i posa a disposició dels clients i possibles clients amb antelació suficient a la contractació 
dels serveis d'inversió o instruments financers a la pàgina web corporativa www.arquia.com/mifid. 

10. Política d'enregistrament 

La política d'enregistrament de les converses telefòniques i de les comunicacions electròniques s'aplica a tota 
mena de clients de l'entitat, pel que fa als serveis d'inversió i activitats auxiliars que ho requereixin, prèvia 
autorització i consentiment dels clients. Aquells serveis que es prestin de manera exclusiva per escrit quedaran 
exclosos d'aquesta política, com per exemple el servei d'assessorament financer. 
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Tots els enregistraments es conservaran en un suport durador que garanteixi la integritat de la informació, i en 
permeti la reproducció o còpia amb la finalitat de formalitzar el contracte en qüestió o si ho sol·licita l'autoritat 
competent. El suport que es faci servir garantirà la qualitat, exactitud i exhaustivitat de tots els enregistraments 
realitzats. El termini de conservació d'aquests enregistraments es fa constar en la política de protecció de dades 
de caràcter personal disponible a www.arquia.com. 

  Enregistrament de les converses telefòniques 10.1.

Previ coneixement i consentiment del client, les trucades rebudes i enviades podran ser gravades quan 
d'aquestes converses es dedueixi una operació relacionada amb instruments financers. Aquestes trucades 
podran ser gravades en la seva totalitat o de forma parcial en funció de les característiques del servei. 

  Enregistrament de les comunicacions electròniques 10.2.

Les comunicacions electròniques rebudes o realitzades des de dispositius o canals autoritzats per l'entitat seran 
registrades de conformitat amb els procediments i en el suport previst en cada cas, amb l'objecte de poder 
garantir la traçabilitat de les ordres i operacions realitzades pels clients. 

  Registre de les converses presencials amb clients 10.3.

A aquest efecte, es podran registrar en una acta les reunions mantingudes amb clients i possibles clients quan 
d'aquestes converses es dedueixi la prestació d'un servei d'inversió relacionat amb la recepció, transmissió i 
execució d'ordres. 

11. Informació sobre costos i despeses associades als serveis prestats 

A l'efecte de complir el deure de facilitar informació als clients i possibles clients sobre tots els costos i despeses 
connexes als serveis d'inversió prestats pel Grup, de conformitat amb l'article 24, apartat 4, de la Directiva 
2014/65/UE i l'art. 50 del Reglament Delegat (UE) 2017/565, a continuació es facilita la següent: 

 El Grup Arquia Banca disposa d'un fullet de tarifes màximes disponible i accessible al públic a la seva 
pàgina web http://www.arquia.com/seccion/mifid-14 (tarifes), que és vigent i està autoritzat per la CNMV 
(també disponible a www.cnmv.es).  

 Addicionalment, facilita en el seu contracte un annex explicatiu de la tarifa que aplica a cada modalitat 
de servei. 

Tots dos documents estan disponibles amb caràcter previ i antelació suficient a la prestació del servei d'inversió, 
de manera que el client obligat a abonar a l'entitat, en virtut del contracte que estan establertes en el mateix 
contracte, a més de qualssevol altres costos i despeses que es puguin meritar per raó del servei contractat, que 
seran convenientment informats amb anterioritat a la seva meritació. 

Qualsevol modificació que es faci en la tarifa del servei contractat serà comunicada prèviament per escrit al 
client, i es podrà incorporar a qualsevol informació periòdica que li hagi de facilitar. Si el client no acceptés la 
modificació, podrà donar per cancel·lat el contracte comunicant-ho per escrit a l'entitat. Transcorregut un mes a 
partir de la data en què li sigui comunicada la modificació sense cap manifestació en contra, es considerarà 
acceptada la modificació i les noves condicions s'aplicaran de manera immediata. Quan la modificació es 
consideri un benefici per al client, la nova tarifa s'aplicarà immediatament. 

Seran a càrrec del client totes les despeses de correu que es generin per l'enviament de qualsevol document que 
es faci amb motiu del contracte, així com els impostos aplicables al servei contractat que estiguin en vigor en 
cada moment. 

Quan el Grup comercialitzi o recomani instruments financers, informarà el client amb suficient antelació de tots 
els costos i despeses recurrents i no recurrents associats al mateix instrument financer recomanat i, si escau, al 
servei d'inversió prestat. Aquesta informació es referirà al temps de la recomanació, llevat d'aquella que només 
es pugui conèixer quan es contracti, liquidi, cancel·li o alieni l'instrument financer o el servei d'inversió en qüestió. 

Quan es tracti d'operacions en divisa diferent de l'euro, la informació inclourà la divisa, les dades sobre el tipus 
de canvi i els costos aplicats. 

Quan l'entitat presti el servei d'inversió o comercialitzi o recomani institucions d'inversió col·lectiva harmonitzades 
(OICVM) informarà dels costos i despeses a través del document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) 
(disponible i actualitzat en la societat gestora de l'OICVM i les entitats que el comercialitzen). Un exemplar 
d'aquest document el trobarà també a la pàgina web de la CNMV (la informació anterior es facilitarà, en qualsevol 
cas, quan es tracti d'instruments financers que disposin d'un KIID de la normativa PRIIP o bé d'un KIID o DFI de 
la normativa UCITS). 

http://www.profim.es/seccion/mifid-14
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Quan no es pugui facilitar el detall dels costos i les despeses amb anterioritat a la prestació del servei, se'n 
proporcionarà als clients una estimació raonable. Amb posterioritat a la prestació del servei, s'informarà els 
clients dels costos i les despeses totals de l'operació realitzada; així mateix, en poden sol·licitar el desglossament 
detallat. 

Amb una periodicitat anual, s'informarà de forma agregada quan presti un servei de manera recurrent als seus 
clients sobre tots els costos i les despeses relacionades, basat en els costos reals i es proporcionarà de manera 
personalitzada juntament amb la resta d'informació periòdica que se'ls presenti, informació que s'acompanyarà 
amb una il·lustració en els termes legalment establerts. 

12.  Informació sobre naturalesa i riscos dels instruments financers 

Arquia Banca té l'obligació, en compliment del que estableix la Directiva 2014/65/UE, relativa als mercats 
d'instruments financers (“MiFID II”), de proporcionar als seus clients o potencials clients, informació de forma 
comprensible sobre la naturalesa i els riscos dels instruments financers que, si escau, puguin ser objecte 
d'assessorament. 

Aquesta informació ha de ser suficient, imparcial, clara i no enganyosa, de tal manera que els clients o possibles 
clients, si escau, puguin adoptar cada decisió d'inversió o contractació dels serveis oferts sobre la base d'una 
informació adequada. En conseqüència, li demanem que ens faci arribar qualsevol dubte que li pugui sorgir 
després de la seva lectura. 

En compliment d'això, es reflecteix a continuació l'esmentada informació, a fi que vostè tingui un degut 
coneixement de les condicions i característiques dels instruments financers amb què Arquia pot prestar els 
serveis d'inversió i auxiliars que està autoritzada. Aquesta informació serà actualitzada periòdicament i en 
qualsevol cas quan Arquia Banca ho consideri necessari, segons correspongui al servei d'assessorament que 
s'hagi de prestar. 

  Classificació de productes segons el seu caràcter complex i no complex 12.1.

Productes no complexos 

A l'efecte del que preveu la Llei del Mercat de Valors, tindran la consideració d'instruments financers no 
complexos els següents: 

 Les accions admeses a negociació en un mercat regulat o en un mercat equivalent d'un tercer país o en 
un SMN, quan es tracti d'accions en societats, i excloses les accions en institucions d'inversió col·lectiva 
diferents dels organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM) i les accions que incorporin 
derivats. 

 Els instruments del mercat monetari. Queden exclosos els que incloguin derivats o incorporin una 
estructura que dificulti al client la comprensió dels riscos en què incorre. 

 Les obligacions o altres formes de deute titulitzades, admeses a negociació en un mercat regulat, en un 
mercat equivalent d'un tercer país segons el que disposa la lletra a), o un SMN, excloses les que 
incorporin derivats o incorporin una estructura que dificulti al client la comprensió dels riscos en què 
incorre. 

 Les participacions i accions en OICVM, exclosos els OICVM estructurats establerts en l'article 36.1, 
paràgraf segon, del Reglament (UE) núm. 583/2010. 

 Els dipòsits estructurats, exclosos aquells que incorporin una estructura que dificulti al client la 
comprensió dels riscos en què incorre, pel que fa al rendiment o al cost de sortida del producte abans 
del seu venciment. 
 

A més dels instruments esmentats, també tindran la consideració d'instruments financers no complexos aquells 
en què concorrin les condicions establertes en l'article 57 del Reglament Delegat (UE) 2017/565 de la Comissió 
de 25 d'abril de 2016. 

 

 no està comprès en l'àmbit d'aplicació de l'article 4, apartat 1, punt 44, lletra c), o en l'annex I, secció C, 
punts 4 a 11, de la Directiva 2014/65/UE;  

 existeixen freqüents possibilitats de vendre aquest instrument, obtenir-ne el reemborsament o fer-ho 
d'alguna altra manera a preus públicament disponibles per als participants en el mercat i que són preus 
de mercat o preus oferts, o validats, per sistemes d'avaluació independents de l'emissor;  

 no implica cap responsabilitat real o potencial per al client que excedeixi el cost d'adquisició de 
l'instrument;  

 no incorpora una clàusula, condició o fet desencadenant que pugui modificar substancialment la 
naturalesa o el risc de la inversió o el perfil de pagaments, com les inversions que incorporen un dret a 
convertir l'instrument en una inversió diferent;  
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 no inclou despeses de sortida explícites o implícites que tinguin per efecte convertir la inversió en 
il·líquida encara que hi hagi possibilitats tècnicament freqüents de vendre-la, obtenir-ne el 
reemborsament o fer-la d'alguna altra manera 

 existeix informació a disposició del públic sobre les seves característiques suficientment completa i que 
es pot entendre fàcilment, de manera que el client detallista mitjà pugui formar-se un judici informat 
sobre l'oportunitat de fer una operació amb aquest instrument. 

 

Productes complexos 

No es consideraran instruments financers no complexos: 

 Els valors que donin dret a adquirir o vendre altres valors negociables o que donin lloc a la seva 
liquidació en efectiu, determinada per referència a valors negociables, divises, tipus d'interès o 
rendiments, matèries primeres o altres índexs o mesures. 

 

  Naturalesa i característiques dels riscos associats als instruments financers  12.2.

Valors de renda fixa 

Els actius de renda fixa es corresponen amb un ampli conjunt de valors negociables que emeten tant les 
empreses privades com les institucions públiques, i que representen préstecs que aquestes entitats reben dels 
inversors. Per tant, la renda fixa no confereix drets polítics al seu tenidor, sinó només drets econòmics, entre els 
quals cal destacar el dret a percebre els interessos pactats i a la devolució de la totalitat o d'una part del capital 
invertit en una data fixada. Tradicionalment, en la renda fixa els interessos del préstec estaven establerts de 
forma exacta des del moment de l'emissió fins al seu venciment, però actualment hi ha altres possibilitats. Sovint 
els interessos són variables i estan referenciats a determinats indicadors, generalment tipus d'interès (p.e. 
Euríbor) o índexs borsaris. 
 
Com a regla general, aquests productes tenen la consideració d'instruments financers no complexos, encara que 
en aquells supòsits en què per les seves característiques especials o perquè en la seva estructura contingui un 
instrument derivat, la consideració serà la d'instrument complex. En aquest últim apartat podríem incloure, a tall 
d'exemple, les accions/participacions preferents, la naturalesa mixta de les quals (Renda Fixa – Renda Variable) 
fa que tinguin aquesta consideració. 

Com a regla general, el risc per la inversió en aquest tipus de productes és que la rendibilitat de la inversió sigui 
inferior que l'esperada inicialment. És necessari tenir en compte que els preus dels actius financers són sensibles 
a les expectatives generals sobre la marxa de l'economia, sobre el comportament específic de determinats 
sectors o companyies, etc. 

Hi ha altres fonts importants de risc que poden afectar la rendibilitat d'un valor de renda fixa, i que es reflecteixen 
a continuació: 

 Risc de tipus i preu: El risc de preu suposa la possibilitat que, quan l'inversor vulgui vendre l'actiu, el 
preu de venda sigui inferior al de compra. En el cas de la renda fixa, aquest risc està vinculat 
fonamentalment a l'evolució dels tipus d'interès, i es manifesta quan l'horitzó temporal de la inversió és 
inferior al termini de venciment del valor. 
 

 Risc de tipus de canvi: És el risc de variació en els tipus de canvi de les divises. Només afecta els 
instruments denominats en monedes diferents de l'euro.  

 

 Risc de crèdit o insolvència: És el risc que l'emissor d'un valor no pugui fer front als seus pagaments, 
tant de cupons com de reemborsament del principal, o que es produeixi un retard en els mateixos 
pagaments. L'emissor pot ser una empresa, entitat financera, un Estat o un organisme públic. 
 

 Risc de reinversió: Si l'actiu adquirit té una vida inferior a l'horitzó d'inversió que es vol mantenir, al seu 
venciment se n'haurà d'adquirir un altre fins a completar aquest període. Aquesta situació origina un risc 
de reinversió, ja que podria passar que en aquesta data la rendibilitat que ofereixin els actius sigui 
inferior a la que s'oferia inicialment. 
 

 Risc de falta de liquiditat: El risc de falta de liquiditat es refereix a una possible penalització en el preu 
obtingut en desfer la inversió, en cas que fos necessari vendre amb rapidesa. En casos extrems, podria 
suposar la impossibilitat de recuperar els diners en el moment desitjat. 
 

Cal tenir en compte que el càlcul del risc total d'un actiu financer no és la suma de tots els riscos descrits 
anteriorment, sinó una xifra inferior que té en compte les possibles correlacions entre aquests. 

Tipus d'instruments de renda fixa: 
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 Deute públic: Són valors de renda fixa, emesos pels estats, comunitats autònomes i altres organismes 
públics. En general són valors més líquids i amb menor risc que els instruments de renda fixa privada. 
Depenent dels terminis i les característiques, n'hi ha de diferents tipus, que en el cas de l'Estat espanyol 
són: 
 

o Bons i obligacions de l'Estat espanyol. 
o Deute autonòmic i altres organismes públics.  

 

 Cèdules hipotecàries: Són valors emesos exclusivament per entitats de crèdit, i abonats de manera 
global per la seva cartera de préstecs hipotecaris.  
 

 Renda fixa privada: Els bons i les obligacions emesos per les empreses són valors de renda fixa a mitjà 
i llarg termini. Les seves característiques poden variar d'un emissor a un altre, i fins i tot per a diferents 
emissions d'una mateixa companyia. Les diferències poden ser la data de venciment, el tipus d'interès, 
la periodicitat dels cupons, els preus d'emissió i amortització, les clàusules d'amortització, el mercat de 
negociació i altres condicions d'emissió.  
 
Els instruments híbrids i els instruments de renda fixa complexa, emesos per entitats financeres de la 
Unió Europea, es consideren productes subjectes a la regulació PRIIP (packaged retail and insurance-
based Investment products o productes d'inversió detallista vinculats i els productes d'inversió basats en 
assegurances). Les característiques de l'instrument en qüestió, els seus riscos, possibles escenaris 
d'evolució positiva o negativa, així com el públic objectiu a què van dirigits queden recollits en el 
document amb la informació clau per a l'inversor (KIID – Key information documents), que es lliura als 
clients detallistes abans de fer operacions amb aquests instruments. 
 

 

Instruments del mercat monetari 

Els instruments dels mercats monetaris són instruments de deute negociables i solen tenir un termini inferior a un 
any. Poden tenir la forma de certificats de dipòsit, efectes comercials o bons del Tresor. A diferència dels bons, 
aquests instruments es negocien en els mercats monetaris nacionals (organitzats pels bancs centrals) o en el 
mercat internacional.  

Igual que en el cas d'altres títols de deute, els tenidors d'aquests instruments queden exposats a la majoria dels 
riscos generals descrits en la segona part d'aquest document; s'ha de destacar, en particular, el risc dels tipus 
d'interès, el risc de liquiditat i el risc de spread creditici. 

Tipus d'instruments del mercat monetari: 

 Lletres del Tresor Espanyol: Són actius a curt termini (màxim 18 mesos) emesos per l'Estat a través de 
la Direcció General del Tresor. Sempre són al descompte (rendiment implícit) i es representen 
exclusivament mitjançant anotacions en compte, sense que hi hagi el títol físic. El Tresor emet 
regularment aquests valors a través de subhastes competitives, com a mètode de finançament de 
l'Estat. Actualment s'ofereixen tres tipus de lletres en funció del termini de venciment: a 6, 12 i 18 
mesos. 
 

 Pagarés d'empresa són valors de renda fixa amb cupó zero emesos al descompte, motiu pel qual la 
seva rendibilitat s'obté per diferència entre el preu de compra i el valor nominal del pagaré que es rep 
en la data d'amortització. Són a curt termini, i solen tenir venciments d'entre 3 dies i 25 mesos. La 
col·locació dels pagarés en el mercat primari s'efectua mitjançant subhastes competitives en què es 
determina el preu d'adquisició, o bé per negociació directa entre l'inversor i l'entitat financera. 

 

Fons d'inversió i sicav (IIC) 

Són institucions d'inversió col·lectiva (IIC) aquelles que tenen per objecte la captació de fons, béns o drets del 
públic per gestionar-los i invertir-los en béns, drets, valors o altres instruments, financers o no, sempre que el 
rendiment de l'inversor s'estableixi en funció dels resultats col·lectius. Podran tenir la forma de patrimoni sense 
personalitat jurídica pròpia (fons d'inversió) o forma societària (sicav). 
 
Les característiques de la IIC que correspongui i el seu estil de gestió es recullen en el fullet que ha de ser 
dipositat a l'entitat reguladora del país de la seva gestora (a Espanya CNMV). El document amb les dades 
fonamentals per a l'inversor (DFI o KIID – Key Investor Information Document) permet comprendre les 
característiques essencials, la naturalesa i els riscos de la IIC i adoptar decisions d'inversió fundades. 

 
Segons la seva vocació inversora, a grans trets es poden distingir els tipus d'IIC següents: 

 

 Fons de renda fixa. Són aquells que inverteixen la majoria del seu patrimoni en actius de renda fixa 
(obligacions i bons, lletres, pagarés, etc.). Aquells que, en aquesta categoria, inverteixen únicament en 
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actius a curt termini (termini de reemborsament inferior a 18 mesos) i no poden invertir en actius de 
renda variable, s'anomenen fons monetaris. 
 

 Fons mixtos. Són aquells que inverteixen una part del seu patrimoni en actius de renda fixa i una altra 
part en renda variable. 
 

 Fons de renda variable. Inverteixen la major part del seu patrimoni en actius de renda variable. Dins 
aquesta categoria s'estableixen subcategories, segons els mercats en què s'inverteixi (Europa, EUA, 
etc.), els sectors (telecomunicacions, finances, etc.) o altres característiques dels valors en què 
inverteix. 
 

 Fons garantits. Garanteixen que, com a mínim, es recupera, en un determinat període de temps, un 
percentatge de la inversió inicial. 
 

 Fons globals. Aquests fons no tenen definida amb precisió la seva política d'inversió. Tenen llibertat per 
no fixar per endavant els percentatges en renda variable o fixa en què el fons invertirà. 
 

 Les IIC harmonitzades tenen la consideració, als efectes de MiFID, d'instruments no complexos. No 
obstant això, una determinada tipologia d'aquests productes, com poden ser els fons d'inversió lliure 
(coneguts popularment com a “hedge funds”), seran considerats, però, productes complexos. 

 

Valors de renda variable 

Es poden definir com a valors de renda variable aquells actius financers sense venciment establert i el rendiment 
dels quals evolucionarà d'acord amb la marxa de l'empresa emissora. El valor de renda variable més típica és 
l'acció.  

Les accions són definides com aquells títols representatius de cada una de les parts iguals en què es divideix el 
capital social d'una societat. Atorguen al seu propietari (accionista) drets econòmics (repartiment de beneficis en 
forma de dividends, participació preferent en les ampliacions de capital) i polítics (participació i vot en la junta 
general d'accionistes). Les accions són considerades, a l'efecte de MiFID, instruments financers no complexos.  

 
El principal risc que es deriva de la inversió en aquest tipus de títols és la possibilitat d'obtenir unes rendibilitats 
inferiors a les esperades, de tal manera que, segons l'evolució de l'acció, es pugui produir fins i tot una pèrdua 
total pel que fa a la quantitat invertida.  

Tot i que en les accions emeses per entitats de crèdits i empreses de serveis d'inversió, l'accionista s'exposa 
addicionalment a riscos connexos amb la recapitalització interna. 

La cotització d'una acció depèn en cada moment de la valoració que els diferents participants en el mercat facin 
de l'entitat que emet els títols. Aquesta valoració dependrà de diferents factors, uns de caràcter purament 
econòmics, com poden ser les expectatives sobre els resultats futurs de la societat i la taxa de creixement, i 
l'evolució prevista dels tipus d'interès, etc., i d'altres que transcendeixen aquest àmbit. 

Accions no cotitzades 

Les accions no cotitzades tenen la consideració de PRODUCTE COMPLEX. 

Una acció és un instrument financer que representa cada una de les parts en què es divideix el capital social 
d'una societat anònima. Ser accionista, o titular d'accions, significa ser soci o propietari d'una companyia amb 
una sèrie de drets, proporcionals a la participació en el capital social, com ara el dret preferent de subscripció en 
ampliacions de capital, assistència i vot en juntes d'accionistes o percepció d'una part dels beneficis de la 
companyia (dividends).  

Les accions també s'anomenen valors de renda variable, ja que la seva rendibilitat no està definida per endavant, 
sinó que depèn de diferents factors entre els quals destaquen els beneficis obtinguts i les expectatives de negoci 
de la societat emissora. Per tant, les diferents vies que permeten obtenir rendibilitat són variables: dividend, 
venda, préstec, etc. Entre els diferents tipus o classes d'accions existents cal destacar les accions ordinàries, 
aquelles que tenen els mateixos drets, que són les principals accions que cotitzen en mercats regulats i les 
accions privilegiades.  

L'accionista que vulgui desfer la seva inversió no pot fer-ho cursant la corresponent ordre de venda de les seves 
accions, ja que aquestes no estan admeses a cotització en un mercat regulat; aquesta és la principal 
característica de les accions no cotitzades. 

La classificació com a producte complex significa que l'entitat està obligada a avaluar la conveniència de 
l'instrument financer per a clients detallistes quan l'ordre de compra es fa a iniciativa del client o com a 
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conseqüència d'una iniciativa comercial de l'entitat i a avaluar la idoneïtat quan l'ordre de compra es fa per mitjà 
d'un assessorament personalitzat de l'entitat a un client. 

Derivats 

Els productes derivats són instruments financers el valor dels quals deriva de l'evolució dels preus d'un altre 
actiu, anomenat “actiu subjacent”; l'actiu subjacent pot ser molt variat: una acció, un paquet d'accions, un valor de 
renda fixa, una divisa, matèries primeres, tipus d'interès. En línies generals, un derivat és una contractació a 
termini en què s'estableixen tots els detalls en el moment de l'acord, mentre que l'intercanvi efectiu es produeix 
en un moment futur.  

Es tracta de productes complexos que en alguns casos comporten risc de pèrdua total de la inversió i en uns 
altres casos impliquen l'assumpció de compromisos que poden implicar pèrdues. Per tant, per invertir-hi és 
necessari disposar de coneixements específics, tant dels productes com del funcionament dels sistemes de 
negociació, així com tenir una alta predisposició a assumir riscos elevats, i capacitat per afrontar-los. La inversió 
en productes derivats requereix coneixements financers, bon judici i vigilància constant de la posició. 

Hi ha una àmplia varietat de tipus de derivats; els possibles subjacents, la complexitat i l'heterogeneïtat que tenen 
fan que no sigui possible recollir en aquest apartat totes les possibilitats. Entre altres: 

 Contracte de futurs: Un futur és un contracte, pel qual les parts acorden la compravenda d'una quantitat 
concreta d'un valor (actiu subjacent) en una data futura predeterminada, a un preu convingut per 
endavant. És a dir, es tracta de contractes a termini l'objecte dels quals són instruments de naturalesa 
financera (valors, índexs, préstecs o dipòsits...) o commodities (és a dir, mercaderies; poden ser 
productes agrícoles, matèries primeres...).  
Els futurs es poden contractar en mercats organitzats o no, en aquest últim cas s'anomenen OTC (Over 
the counter).  
Els futurs es poden liquidar per entrega física o per diferències. L'operativa en futurs requereix una 
vigilància constant de la posició. Comporten un alt risc si no es gestionen adequadament. En 
determinades circumstàncies, pot implicar pèrdues en la cartera del client. Es fa una menció especial a 
les assegurances de canvi o forward de divisa, que són acords entre dues parts de comprar o vendre 
una quantitat específica d'una divisa a un preu determinat en una data futura. En el moment del 
tancament no hi ha intercanvi de fons, només en la data de venciment o d'exercici. 
 

 Contracte d'opcions: El comprador d'una opció adquireix el dret a comprar (call) o vendre (put) una 
quantitat determinada d'un instrument subjacent a un preu acordat per endavant (el preu “strike” o preu 
d'exercici) o a rebre fons equivalents a la diferència entre el preu “strike” i el preu actual de l'instrument 
subjacent en una data definida (una “opció europea”) o en qualsevol moment fins a la data de venciment 
(una “opció nord-americana ”). El preu pagat en concepte d'aquest dret s'anomena prima. El venedor 
d'una opció assumeix un compromís davant el comprador per vendre (call) o comprar (put) l'instrument 
subjacent o per rebre un import equivalent a la diferència en el preu “strike”, sigui quin sigui el preu 
actual d'aquest instrument subjacent.  
Per a un comprador quedarà limitat el risc de mercat fins a l'import de la prima (revalorada, si escau) i 
aquest risc de mercat serà considerablement més elevat per a un venedor.  
El comprador assumeix el risc de contrapartida en relació amb la contrapartida amb la qual s'ha 
negociat l'opció. 
 

 Swaps: Són permutes o acords entre dues parts, per les quals s'obliguen mútuament a intercanvis 
d'actius o de fluxos de caixa en els terminis convinguts prèviament i subjectes a les condicions 
prèviament establertes, en què alguna variable té una evolució incerta. Podem distingir els swaps en: • 
De tipus d'interès (IRS = Interest Rate Swap). • De tipus d'interès variables (Basis Swaps). • De divisa 
(Currency Swaps). • D'inflació (Inflation Swaps). • De crèdit (Credit Default Swaps). • Mixta de divisa i 
tipus d'interès (Cross-Currency Rate Swaps). • De matèries primeres (Commodity Swaps). • D'accions o 
sobre índexs d'accions (Equity Swaps / Equity Index Swaps). • De qualsevol tipus que es negociï en els 
mercats financers. Per les obligacions que impliquen, representen un risc cert de crèdit de la 
contrapartida, motiu pel qual es poden exigir garanties a les parts. 
 

 Certificat d'opcions (Warrants): Un warrant és un valor cotitzat en borsa que mitjançant el pagament 
d'una prima atorga al comprador el dret (i no l'obligació) a comprar (opció call) o a vendre (opció put) en 
una data determinada (data de venciment) un instrument subjacent a un preu determinat inicialment per 
les parts i que s'anomena l'“strike price” (preu d'exercici).  
El tenidor no rep el subjacent. Arribat el cas, aquest tenidor pot rebre l'abonament d'un rescat que 
correspon a un import igual a la diferència entre (i) el preu de l'instrument subjacent i el preu d'exercici 
dividit per la seva paritat (call), o (ii) el preu d'exercici i el preu de l'instrument subjacent dividit per la 
seva paritat (put). 
 Durant el termini de la inversió, el preu del put o del call varia en funció de diferents variables, que són, 
en particular, el preu de l'instrument subjacent, la volatilitat implícita o el tipus d'interès sense risc. El pas 
del temps hi juga en contra.  
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En relació amb un call, el preu d'exercici és el preu al qual l'inversor pot comprar l'instrument subjacent. 
Pel que fa a un put, es tracta del preu al qual l'inversor pot vendre aquest instrument subjacent. El 
comprador de warrants disposa d'una opció de compra o de venda que proporciona l'oportunitat de tenir 
guanys potencialment elevats, mentre que les pèrdues es limiten a la prima invertida. El més interessant 
dels warrants és el perfil de guanys asimètrics. No és possible vendre un warrant al descobert.  
El preu dels warrants evoluciona en funció de les variacions dels factors següents: La relació entre el 
preu de l'instrument subjacent i el preu d'exercici, la data de venciment, el nivell del tipus d'interès, el 
dividend i el nivell de volatilitat implícita. 
 

Productes estructurats o referenciats 

Es tracta de productes complexos que combinen una posició en un instrument financer de renda fixa o dipòsit 
amb un derivat referenciat a diferents actius subjacents. Per això, la seva rendibilitat estarà condicionada per 
l'estructura utilitzada, que està determinada per la combinació de les dues posicions i pel tipus de derivat en 
qüestió.  

Permeten delimitar els riscos en una inversió amb aquesta combinació de productes derivats i/o instruments de 
renda fixa, i dissenyar operacions d'inversió i finançament d'acord amb el perfil de risc/rendiment de l'inversor o 
emissor.  

Atesa la varietat d'aquests instruments i l'elevat nombre de factors que influeixen en l'evolució del valor del 
producte estructurat, així com en el seu resultat final, és important conèixer el contingut dels fullets d'aquests 
productes que recullen més detalladament les característiques i els possibles riscos que podrien afectar aquests 
productes financers. Ens referim al fullet base en el cas de programes d'emissió de bons estructurats i a les 
condicions finals de cada emissió, i als fullets de fons d'inversió estructurats que queden registrats a l'entitat 
reguladora del país de la gestora (en el nostre cas, CNMV). 

Tipus de productes estructurats o referenciats Podem classificar aquests productes segons el vehicle d'inversió 
que sigui: • Fons d'inversió. • Bo o nota. • Passiu financer. També es poden classificar segons el tipus 
d'estructura que incorporen. Tenint en compte la seva estructura, i el percentatge de devolució del principal, 
poden ser:  

 Productes garantits Estableixen garanties per a la recuperació total o parcial del capital invertit: al 
venciment l'inversor rebrà, com a mínim, la inversió realitzada o el percentatge de la mateixa inversió 
que s'hagi garantit. Aquesta garantia es pot veure afectada si no es compleixen les condicions de la 
mateixa garantia establertes en el fullet d'emissió, o en una situació de fallida de l'emissor o del garant 
en el cas de bons o notes estructurades i de passiu financer. No obstant això, no necessàriament 
garanteixen una rendibilitat addicional, sinó que aquesta dependrà de l'evolució del subjacent del 
producte i de les condicions particulars de cada una de les estructures.  
 

 Productes no garantits Poden comportar pèrdues del principal invertit. Són productes dissenyats 
específicament considerant el binomi rendibilitat / risc, i que responen a unes expectatives de mercat 
específiques. Entre molts altres: • Productes de cupó: Proporcionen de manera eficient cupons atractius 
en situacions concretes de mercat; permeten beneficiar-se, fins i tot, de mercats laterals o baixistes. • 
Productes de participació: El seu resultat està directament vinculat al comportament d'un subjacent 
(índexs, valors, etc.) d'una manera més eficient que la inversió per separat en els subjacents. • 
Productes de palanquejament: Permeten obtenir rendibilitats similars al subjacent, sense necessitat de 
desemborsar-ne el cost, i poden aportar una quantitat inferior gràcies a combinacions d'opcions, 
finançament, etc. 

 

Es tracta de productes de risc elevat, que poden generar una rendibilitat superior a la d'actius de menys risc al 
mateix termini, però també poden generar pèrdues parcials o totals del principal invertit.  

Atesa l'existència d'un derivat en la composició del producte estructurat en aquesta inversió, cal tenir en compte 
els riscos ressenyats en l'apartat de factors de risc en derivats.  

En incloure també un actiu de renda fixa en la seva estructura, també l'afecten els possibles riscos ressenyats en 
l'apartat de factors de risc de la renda fixa.  

A títol enunciatiu, i sense que aquesta relació tingui caràcter exhaustiu, podem assenyalar que els riscos 
principals serien: risc d'evolució del subjacent, riscos per insolvència de l'emissor o garant, riscos de tipus 
econòmic, polític i de qualsevol índole que afecten els mercats d'instruments financers, el sistema financer i 
l'economia en general.  

ETF, ETN i ETP 

Són productes complexos (a excepció dels ETF harmonitzats), fons, notes i productes cotitzats en mercat 
borsari. A causa de la seva heterogeneïtat i les possibilitats d'ús de derivats, poden arribar a tenir una alta 
complexitat; en aquest cas, requereixen profunds coneixements financers i especial vigilància per part de 
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l'inversor. Un ETF o exchange-traded fund és un fons que pot invertir, com a altres IIC, en diferents mercats i 
tipus d'actiu.  

Ofereixen un ampli ventall de possibilitats de diversificació en sectors, zones geogràfiques, actius subjacents i 
estratègies sobre els mateixos actius, però incorporen algunes característiques de les accions cotitzades. Les 
seves principals característiques són  

 la liquiditat en cotitzar en un mercat secundari i que hi ha creadors de mercat que ofereixen cotització,  

 la diversificació, ja que permeten accedir a una àmplia gamma de tipus d'actius i estratègies, incloent-hi 
apostes a la baixa d'un índex o actiu (inversos) i el palanquejament,  

 la flexibilitat en permetre la seva negociació, sempre que el mercat estigui obert amb un preu de 
cotització en qualsevol moment i amb límits de preu. Els ETN exchange-traded note i ETP exchange-
traded product són similars als ETF pel que fa a les seves característiques, però poden afegir 
complexitat pel que fa al tipus d'actius en què es materialitza la inversió. En general, podem dir que els 
ETN són notes o productes estructurats que cotitzen en mercat borsari. Els ETP tenen una àmplia 
varietat i utilitzen altres estructures legals diverses per materialitzar la seva inversió, entre les quals hi 
ha els cistells de matèries primeres. Per això, una important diferència amb els ETF és el tractament 
fiscal i legal diferent que poden tenir els ETP i ETN en les diferents jurisdiccions. 
 
 

   Riscos generals 12.3.

A continuació, es facilita informació detallada i explicació dels riscos comuns a les inversions en els productes 
financers comercialitzats o recomanats per Arquia Banca: 

 Risc de mercat: El risc de mercat és un risc de caràcter general que existeix pel fet d'invertir en 
qualsevol mena d'actiu. La cotització dels actius depèn especialment de la marxa dels mercats 
financers, així com de l'evolució econòmica dels emissors que, per part seva, estan influïts per la 
situació general de l'economia mundial i per circumstàncies polítiques i econòmiques dins els països 
respectius. A més, en invertir, una part o la totalitat del seu patrimoni, en renda variable, el fons s'exposa 
a un risc general de mercat, sector i/o companyies, que també pot està determinat per la situació 
general de l'economia i per fets geopolítics. En aquest sentit, els mercats emergents solen tenir més 
volatilitat que els desenvolupats. 

 

 Risc de divisa: Quan el fons inverteix en divises diferents de la seva, l'apreciació o depreciació de les 
mateixes divises pot comportar la caiguda del valor liquidatiu. Hi ha productes que cobreixen el risc 
divisa. Els inversors han de tenir en compte que, malgrat que l'objectiu serà cobrir el valor dels actius 
nets denominats en la divisa de referència del fons o l'exposició a divises de determinats actius (però no 
necessàriament de tots els actius) del fons pertinent, bé en la divisa de referència de la classe coberta 
davant el risc de canvi o bé en una divisa alternativa, el procés de cobertura del risc de canvi pot ser 
que no proporcioni una cobertura precisa. A més, no existeix cap garantia que garanteixi resultats 
totalment satisfactoris de la cobertura. Les inversions en classes cobertes contra el risc de canvi poden 
tenir exposició a divises diferents a la de la classe d'accions i també es poden exposar als riscos 
associats als instruments que es fan servir durant el procés de cobertura. 
 

 Risc d'“autor”: Els fons amb evolucions lligades a la convicció del gestor tenen més risc de cometre 
errors d'estratègia o selecció de valors. 
 

 Risc “índex”: Els fons que segueixen o imiten la evolució d'un índex no es poden desviar, pel que fa als 
aspectes fonamentals, de l'índex de referència; per tant, no poden anar en contra del mercat quan es 
capgira la situació. 
 

 Risc de concentració: El risc d'un fons augmenta quan la cartera es concentra en pocs actius. Si, per 
circumstàncies pròpies o alienes al mercat, baixa el valor d'una o diverses inversions, l'efecte sobre el 
valor liquidatiu pot ser important. 
 

 Risc de liquiditat: (sobretot en mercats emergents). Encara que el gestor intentarà invertir sempre en els 
valors més líquids, quan ho fa en mercats no desenvolupats, hi ha més risc de no obtenir liquiditat 
immediata en cas que es necessiti vendre alguns actius. La inversió en mercats emergents, per tant, 
acostuma a tenir més risc. 
 

 Risc de “subjacent”: En invertir en instruments derivats, el fons queda exposat als riscos dels mercats o 
actius subjacents. Sovint, aquests riscos són més elevats que en les inversions directes. 
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 Risc de crèdit: La qualitat creditícia dels actius en què inverteix el fons es pot deteriorar, amb el risc que 
l'emissor deixi de complir amb les seves obligacions de pagament. Com a conseqüència d'això, el valor 
d'aquests actius pot baixar. Els riscos acostumen a ser més elevats per als títols de deute amb baixa 
qualificació o “high yield”. 

 Risc de contrapart: El fons pot registrar pèrdues si una contrapart incompleix les seves obligacions 
contractuals. És important tenir en compte si el fons utilitza instruments derivats en mercats OTC (“Over 
The Counter”). 
 

 Risc de sensibilitat als tipus d'interès: El valor dels títols pot variar de manera significativa depenent de 
l'evolució dels tipus d'interès. Com més gran sigui la durada de la cartera (els venciments dels actius 
siguin més a llarg termini), més alt serà aquest risc. 
 

 Risc de pèrdua de la inversió: Els fons monetaris i de renda fixa, els mixtos, de retorn absolut i de renda 
variable recomanats no ofereixen garantia del capital invertit, per això en circumstàncies adverses de 
mercat per als actius en què inverteixen aquesta classe de productes, aquests actius poden registrar 
una caiguda en les valoracions i provocar la pèrdua total de la inversió feta a través d'aquests. 
 

 Riscos relacionats amb les mesures de resolució bancària Són els riscos relacionats amb l'aplicació dels 
processos de resolució i reestructuració d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió que siguin 
inviables o hi hagi la probabilitat que ho siguin, amb la finalitat de minimitzar els efectes econòmics i 
socials negatius que es poguessin derivar d'un rescat financer per als contribuents, segons la Directiva 
2014/59/UE. La recapitalització persegueix que els recursos públics i dels ciutadans no quedin afectats 
durant el procés de resolució d'una entitat, sinó que siguin els accionistes i creditors, o, si escau, la 
indústria financera, qui assumeixin les pèrdues. La recapitalització interna és una traducció del “bail-in” 
que implica una absorció de pèrdues per part dels accionistes i creditors de l'entitat. Els valors emesos 
per entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió podrien ser objecte de mesures d'amortització i/o 
conversió en accions o altres instruments de capital. L'adopció d'aquestes mesures podria afectar 
significativament els drets dels tenidors d'aquests valors i el seu preu, incloent-hi la pèrdua total o parcial 
de la inversió. 

 

   Presentació gràfica de l'indicador del risc 12.4.
 

L'Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, sobre obligacions d'Informació i classificació de productes financers, 
estableix que les entitats financeres han d'informar els clients amb caràcter previ del nivell de risc, liquiditat i 
complexitat dels instruments financers en qüestió.  

Aquesta ordre és aplicable als productes financers següents:  

 Els instruments financers recollits en l'article 2.1 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre. Valors negociables, com ara accions, cèdules, bons, 
obligacions, entitats de capital de risc i entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, instruments del 
mercat monetari (lletres, dipòsits i pagarés), participacions preferents, warrants i derivats. 

 Els dipòsits bancaris incloent-hi, entre altres, els dipòsits a la vista, d'estalvi i a termini 

 Els productes d'assegurances de vida amb finalitat d'estalvi, incloent-hi els plans de previsió assegurats.  

 Els plans de pensions individuals i associats. 
 

Queden exclosos del deure de representació gràfica establert en l'Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre:  

 El deute públic emès per l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, igual com el deute que 
suposi exposició davant el sector públic, sempre que compleixi els requisits fixats en l'article 56.2 del 
Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, 
d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit. Igualment, queda exclosa de l'àmbit d'aplicació 
d'aquesta ordre el deute emès per les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea i els 
governs centrals, autoritats regionals o locals o altres autoritats públiques, organismes de dret públic o 
empreses públiques dels estats membres de la Unió Europea, anàlegs als espanyols indicats en 
aquesta lletra. 

 Les assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions, els plans de pensions de 
previsió social empresarial, els contractes d'assegurances concertades pels plans de pensions per a la 
cobertura de riscos i prestacions del pla, les modalitats d'assegurança de vida previstes en l'article 3 de 
l'Ordre ECC/2329/2014, de 12 de desembre. 

 Els productes compresos en l'àmbit d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1286/2014, de 26 de 
novembre de 2014, com és el cas de les participacions dels fons d'inversió, els productes d'assegurança 
de vida que tinguin un element d'inversió als quals s'ha d'aplicar aquest Reglament i els productes i 
dipòsits estructurats, amb una regulació específica a partir del 31 de gener de 2016. 
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A continuació, incloem una taula explicativa dels diferents instruments financers als quals s'aplica i les 
advertències que han de rebre els clients amb caràcter previ a l'adquisició dels mateixos instruments: 
 

 

 

Indicador del risc 

L'ordre ministerial ha creat 6 classes de productes financers, en funció del risc dels mateixos productes; en què 1 
és la classe de risc més baix i 6, la de risc més alt: 

 Classe 1. Aquesta classe inclourà els productes financers següents: i) Els dipòsits bancaris en euros 
oferts per entitats de crèdit i ii) Els productes d'assegurances amb finalitat d'estalvi, incloent-hi els plans 
de previsió assegurats.  

 Classe 2. En aquesta classe s'inclouran tots aquells instruments financers de caràcter no subordinat 
denominats en euros que disposin almenys d'un compromís de devolució del cent per cent del principal 
invertit amb un termini residual igual o inferior a 3 anys. L'instrument financer, o si no en té, l'entitat 
originadora, emissora o garant d'aquests compromisos, haurà de disposar d'una qualificació creditícia 
de nivell 1, és a dir, BBB+ o superior. 

 Classe 3. En aquesta classe s'inclouran tots aquells instruments financers de caràcter no subordinat 
denominats en euros i que disposin almenys d'un compromís de devolució del cent per cent del principal 
invertit amb un termini residual superior a 3 i igual o inferior a 5 anys. L'instrument financer, o, si no n'hi 
ha, l'entitat originadora, emissora o garant d'aquests compromisos haurà de disposar d'una qualificació 
creditícia de nivell 2, és a dir, BBB – o BBB.  

 Classe 4. En aquesta classe s'inclouran tots aquells instruments financers de caràcter no subordinat 
denominats en euros que disposin almenys d'un compromís de devolució del cent per cent del principal 
invertit amb un termini residual superior a 5 anys i igual o inferior a 10 anys. L'instrument financer, o, si 
no n'hi ha, l'entitat originadora, emissora o garant d'aquest compromís haurà de disposar d'una 
qualificació creditícia de nivell 2, és a dir, BBB – o BBB.  

 Classe 5. En aquesta classe s'inclouran: i) Els Instruments financers de caràcter no subordinat 
denominats en euros i que disposin d'un compromís de devolució del cent per cent del principal invertit 
amb un termini residual superior a 10 anys. L'instrument financer, o, si no n'hi ha, l'entitat originadora, 
emissora o garant d'aquest compromís haurà de disposar d'una qualificació creditícia de nivell 2, és a 
dir, BBB – o BBB. i ii) Els instruments financers de caràcter no subordinat denominats en euros que 
disposin d'un compromís de devolució d'almenys el noranta per cent del principal invertit amb un termini 
residual igual o inferior a 3 anys. L'instrument financer, o, si no n'hi ha, l'entitat originadora, emissora o 
garant d'aquest compromís haurà de disposar d'una qualificació creditícia de nivell 2, és a dir, BBB – o 
BBB.  

 Classe 6. En aquesta classe s'inclouran la resta dels productes financers als quals s'aplica l'ordre i no 
previstos en cap altra classe. 
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A manera d'informació li proporcionem diversos exemples de representació de l'indicador de risc que en funció 
del tipus de producte financer i la seva classificació del risc podrà trobar en la informació que li sigui lliurada. 

Aquest model de gràfic pot ser substituït per les entitats financeres per aquest altre, acompanyat de la següent 
llegenda “Aquest número és indicatiu del risc del producte, 1/6 és indicatiu del risc més petit i 6/6 del risc més 
alt”: 

Recordi que una classificació més baixa del risc associat als instruments financers no significa que estigui 
exempt de risc. 

En el cas dels plans de pensions, la representació gràfica de l'indicador de risc es basarà en un indicador sintètic 
de risc utilitzat de manera similar en els fons d'inversió, sobre el document amb les dades fonamentals per a 
l'inversor i el fullet de les institucions d'inversió col·lectiva, que consistirà en una xifra dins l'escala de l'1 al 7 
(ordenada de menys a més risc). La determinació de l'indicador sintètic del risc és responsabilitat de la societat 
gestora i l'entitat comercialitzadora, sense perjudici de la informació que en relació amb aquest tema li 
proporciona la nostra entitat a través d'aquest document a l'efecte de l'Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, 
relativa a les obligacions d'informació i classificació dels productes financers.  

Informació sobre alertes de liquiditat i complexitat 

Les alertes de liquiditat estan formades per les possibles limitacions respecte a la liquiditat i sobre els riscos de 
venda anticipada del producte financer. A continuació, li facilitem el contingut a què es referiran les dues alertes: 

 Existència d'un compromís de devolució d'una part o de tot el principal invertit o dipositat a venciment.: 
Compromís de devolució del capital (o, si escau, del xx% del capital) només és a venciment i la venda 
anticipada pot provocar pèrdues.” 
 

 Que el producte financer no es negociï en un mercat regulat, en sistemes multilaterals de negociació o 
en sistemes organitzats de contractació: “El capital garantit només és a venciment, i la mobilització o 
l'exercici del dret de rescat implica una penalització que pot provocar pèrdues.” 
 

 Que no hi hagi un procediment alternatiu de liquiditat per al producte financer ofert per l'originador, 
emissor o un tercer: La venda o cancel·lació anticipada podria no ser possible o pot implicar pèrdues 
rellevants.” 
 

 Existència de comissions o penalitzacions per la devolució anticipada d'una part o de tot el principal 
invertit o dipositat o pel rescat del producte d'assegurança de vida amb finalitat d'estalvi: “El 
reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes 
a comissions o penalitzacions.” 
 

 Existència de terminis de preavís mínims per sol·licitar la devolució anticipada del principal o el rescat 
del producte d'assegurança de vida amb finalitat d'estalvi: “El reemborsament, el rescat o la devolució 
anticipada d'una part o de tot el principal estan subjectes a un termini de preavís mínim rellevant.” 
 

 Caràcter no reemborsable del dret consolidat fins que es produeixi alguna de les contingències o, si 
escau, en els supòsits excepcionals de liquiditat o disposició anticipada, de conformitat amb la 
normativa de plans i fons de pensions: “El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat 
només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o supòsits excepcionals de 
liquiditat regulades en la normativa de plans i fons de pensions.” 
 

 En el cas d'assegurances de vida amb finalitat d'estalvi, vinculació del dret de rescat al valor de mercat 
dels actius assignats: “El valor del dret de rescat o mobilització depèn del valor de mercat dels actius 
assignats i pot provocar pèrdues rellevants.” 
 

 En el cas de plans de pensions individuals i associats, valoració dels drets de mobilització, de les 
prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat a valor de mercat dels actius del fons de pensions: 
“El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn 
del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.” 

 

Informació sobre alerta de complexitat: 
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Finalment, les entitats tenen l'obligació d'incloure una alerta sobre la complexitat dels productes financers que 
siguin complexos.  

El text de l'alerta ha de ser: “Producte financer que no és senzill i pot ser difícil de comprendre”. 

Un producte no és senzill quan inverteix en actius subjacents en què no inverteixen habitualment els inversors 
detallistes, si utilitza diversos mecanismes diferents per al càlcul del rendiment final de la inversió, fet que crea 
més risc de malentesos per part de l'inversor detallista, o si l'estructura de pagaments de la inversió aprofita els 
biaixos de comportament de l'inversor detallista, com un tipus d'interès «esquer» seguit d'un tipus flotant 
condicional molt més elevat, o una fórmula iterativa. 

13. Servei d'atenció al client 

Arquia Banca compta amb un Servei d'Atenció al Client, per atendre qualsevol queixa o reclamació que li 
presentés el titular relacionada amb el servei d'inversió contractat, i que s'haurà de fer per escrit mitjançant la 
seva remissió a l'atenció de la persona responsable del servei d'atenció al client per correu electrònic: 
atencionalcliente@arquia.es o per correu postal: C/ Arcs núm. 1 (08002 Barcelona).  

En cas de disconformitat amb la resolució del Servei d'Atenció al Client, o quan transcorrin dos mesos des de la 
data de presentació de l'escrit de reclamació o queixa sense obtenir resposta, el reclamant podrà adreçar-se al 
Servei de Reclamacions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors; és imprescindible acreditar davant aquest 
organisme haver presentat prèviament la queixa o la reclamació davant el Servei d'Atenció al Client d'Arquia 
Banca. Disposa de més informació d'aquest servei en el Reglament per a la Defensa del Client, disponible a 
www.arquia.com 

14. Informació sobre el 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 
(LOPDGDD), 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 seva marca comercial), amb NIF F-
08809808 i domicili social a C/ Barquillo, 6, 28004 - Madrid, i la seva activitat és l'oferta i la 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 

El titular, i altres intervinents en funció de la qualitat que actuïn i en el seu propi nom, és/són informat/s i 
autoritza/en Arquia Banca a incorporar les seves dades als fitxers de l'entitat per al seu tractament automatitzat, 
manual o mixt, d'acord amb la política de protecció de dades personals facilitada i disponible amb caràcter gratuït 
per al titular a la pàgina web corporativa www.arquia.com, on trobarà més informació i detalls 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 de la 
sol·licitud o contractació dels seus productes i serveis de financer o d'inversió, siguin correctes, exactes i 
completes i a comunicar qualsevol modificació que es pugui produir amb posterioritat. En cas de facilitar-nos 
dades de caràcter personal d'altres persones (en general autoritzats, representants, beneficiaris, etc.), el titular 
els haurà d'haver informat amb caràcter previ dels extrems d'aquesta clàusula i de la política anteriorment 
indicada. 

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.  

http://www.arquia.com/
mailto:lopd@arquia.es
mailto:dpo.grupoarquia@arquia.es
http://www.arquia.com/
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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 proporcionats 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 són necessàries per a 
aquestes finalitats; en cas que no consentís aquests tractaments, 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, 
l'advertim que la prestació del servei quedaria afectada o fins i tot s'hauria de resoldre aquest contracte. La base 
jurídica que legitima aquests tractaments es refereix al compliment del contracte, l'interès legítim i el compliment 
de les obligacions legals derivades d'aquesta relació (entre altres normes, cal destacar, Reial decret llei 14/2018, 
de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 
2014, relativa als mercats d'instruments financers, 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). 

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, remissió 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-
ne una comprovació. Amb l'exclusiva finalitat de verificar la informació facilitada, el client dona el seu 
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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.  

En funció del producte o servei d'inversió que contracti, podran ser destinataris de les seves dades les entitats 
del grup com, per exemple, Arquigest S.G.I.I.C. (quan faci operacions amb els instruments financers que 
gestiona aquesta entitat), Arquipensiones EGFP (quan faci operacions en algun dels plans de pensions que 
gestiona) i Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A. (quan contracti una 
assegurança amb la seva mediació). També poden ser destinatàries en l'àmbit de l'execució del contracte 
d'administració i custòdia de valors les entitats subdipositàries indicades en l'annex I d'aquest contracte. Recordi 
que disposa de més informació sobre les entitats destinatàries, l'ús, destí i finalitats del tractament de les seves 
dades a www.arquia.com.  

L'informem, igualment, del dret d'Arquia Banca a efectuar consultes sobre les seves posicions a fitxers 
d'incompliment d'obligacions dineràries i que, en cas que no es produeixi el pagament de les quantitats degudes 
de conformitat amb el que s'ha pactat en aquest contracte i es compleixin els requisits legalment establerts, es 
podran comunicar a aquests sistemes d'informació, com per exemple, Badexcug i Registre d'Acceptacions 
Impagades (RAI), tots dos gestionats per Experian Bureau de Crédito, S.A (més informació en la nostra política 
de protecció de dades disponible a www.arquia.com). Igualment, seran destinataris de les seves dades entitats 
del Grup Arquia (quan consenti la comunicació o quan sigui procedent fer-ho legalment en virtut d'aquest 
contracte). 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 al lloc web www.arquia.com.  

No es preveuen altres cessions a tercers, llevat d'obligació legal, i sense perjudici de les cessions inherents a la 
mateixa activitat d'Arquia Banca en la comercialització i distribució dels productes i la contractació pel titular 
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. Una vegada finalitzat el contracte l'entitat conservarà les dades bloquejades durant els 
terminis de prescripció legal que resultin d'aplicació. Amb caràcter general serà de 10 anys per la normativa de 
prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, de 5 anys per contractes i serveis d'índole 
personal (com, per exemple, préstecs i targetes de crèdit) i de 20 anys els d'acció hipotecària. Superats aquests 
terminis, Arquia Banca esborrarà o destruirà les seves dades. 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 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 titulars 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.  
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