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INTRODUCCIÓ 

 
Àmbit d’aplicació 

 

Aquestes tarifes són d’aplicació general per a tots els clients de Vall Banc, ja siguin particulars, empreses o institucions, 

però tindran caràcter subsidiari aquelles que es puguin establir en les condicions particulars.  

 

Normativa general 

 

Les tarifes incloses en aquest document entraran en vigor el dia de la seva publicació. Aquestes tarifes es poden modificar 

en qualsevol moment, efectuant la corresponent publicació a la pàgina web de l’entitat.  

En cas de dubte, el client sempre podrà sol·licitar informació al seu gestor o a través dels canals de comunicació de 

l’entitat.  

 

Despeses i impostos  

 

Les despeses que es puguin derivar del cobrament de les comissions previstes a les tarifes aniran a càrrec del client, així 

com les despeses de tercers (d’intervenció de fedatari públic, d’escriptures i de corresponsals).  

 

Les tarifes d’aquest document no inclouen els impostos indirectes i aniran a càrrec del client. Aniran a càrrec de cada 

titular  els impostos presents i futurs que es puguin derivar del cobrament de les tarifes.   
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TARIFES 
 
 
1. TIPUS D’INTERÈS PER ALS COMPTES DE PASSIU DE CLIENTS 

 
1.1 SEGONS TIPUS 
 

Termini EUR CHF USD 

A la vista 0% 0% 0% 

Estalvi 0% 0% 0% 

Termini fix  

Fins a 1 any, abonament interessos final període 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 

1.2 CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA DE DIPÒSITS A TERMINI FIX 
 

En el cas excepcional que VALL BANC autoritzi la cancel·lació anticipada d’un dipòsit a termini fix, aquest serà liquidat 
de la manera següent: 

 
a. Des de la data de valor de constitució fins a la data de valor de la cancel·lació, s’aplicarà l’interès pactat 

inicialment. 
b. Des de la data de valor de la cancel·lació fins a la data de venciment, s’aplicarà una penalització del 4% anual. 
c. En cas que el resultat del càlcul de la penalització del punt b. sigui superior al de la liquidació del punt a., no es 

realitzarà cap apunt al client per l’import resultant.  
 
 

2. PRÉSTECS, CRÈDITS, EXCEDITS I DESCOBERTS 

 

 
2.1  TIPUS D’INTERÈS DE REFERÈNCIA ABA:  
 
 

El tipus d’interès Euro de referència ABA, es calcula segons la mitja aritmètica (de les cinc entitats bancàries) de la 
mitja ponderada per entitat bancària dels préstecs i crèdits amb garantia personal, concedits a particulars els últims 
6 mesos en euros en base a un any. 
 
El tipus d’interès de referència ABA de la resta de divises, es calcula segons el tipus d’interès Euro de referència del 
període corresponent, +/-  el diferencial entre el tipus d'interès en euros i el tipus d'interès de la divisa corresponent, 
en base a un any.   

 
 

Divisa CHF CAD USD GBP JPY AUD DKK NOK SEK EUR 

Percentatge 4,13% 6,37% 6,84% 5,19% 4,22% 5,97% 4,13% 5,80% 4,36% 4,13% 

 
 
2.2 PRÉSTECS I CRÈDITS 
 
 Els tipus d’interès per préstecs i crèdits es pacten cas a cas en funció, entre altres, de la seva tipologia, del termini 

de l’operació i de les garanties aportades. 
 
 

2.2.1   Comissió d’estudi i formalització 
 

Préstecs i crèdits  1,50%, amb mínim de 70 EUR 

 
*Comissió a cobrar a la instrumentació i d'una sola vegada. 
 
 

 
2.2.2   Comissió de límit de crèdit no utilitzat 

 
0,15% trimestral (sobre el ròssec mitjà trimestral no utilitzat sobre el límit concedit). 
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2.2.3   Comissió amortització parcial i total en préstecs 
 

Amortització anticipada parcial  
(sobre el límit amortitzat)  

2% 

Amortització anticipada total 
(sobre el límit amortitzat) 

2% 

 
2.2.4   Comissió rebut impagat 
 

Rebut impagat préstecs  13,00 EUR 

 
 

2.3 EXCEDITS SOBRE EL LÍMIT DE CRÈDIT 
 

Interessos deutors  Per a totes les monedes: 5 punts més del fixat per al préstec o crèdit 

 
2.4 DESCOBERTS EN COMPTE 

 

Tipus d’interès Per a totes les monedes: 5 punts més dels tipus de referència. 

Interessos deutors  EUR:  9,13% anual. Període de liquidació mensual 
T.A.E. = 9,52%, sense comptar comissions 

Comissió 0,4% mensual (es calcularà sobre el saldo deutor o excedit més alt del mes) 

 
 
3. AVALS I ALTRES GARANTIES 

 

Preavals 

Comissió de formalització Import fix de 32 EUR 

Comissió de facturació (per trimestre o fracció) 0,63%. Mínim 50 EUR 

 
Avals tècnics 

Per garantir l’IMI 2,50%. Mínim 200 EUR 

Per participar en concursos i subhastes Import fix de 32 EUR 

 
Avals econòmics 

Comercials 

Comissió de formalització Import fix de 32 EUR 

Comissió de facturació (per trimestre o fracció) 2,50%. Mínim 50 EUR, més despeses de corresponsal, correu, etc. 

Financers 

Comissió de formalització Import fix de 32 EUR 

Comissió de facturació (per trimestre o fracció) 1,80%. Mínim 50 EUR 

Adjudicació d'obres i serveis 

Comissió de formalització 0,00 

Comissió de facturació (per trimestre o fracció) 2,50%. Mínim 50 EUR 

Targetes de compra 

Comissió de formalització Import fix de 30 EUR 

Comissió de facturació 1,50% anyal. Mínim 30 EUR 

 
Garanties per al trànsit comunitari 

Comissió 0,25% trimestral. Mínim 50 EUR 

 
 
4. CRÈDITS DOCUMENTARIS 

 
4.1 IMPORTACIÓ 

 

Crèdits documentaris irrevocables 

Comissió d’obertura 0,70%. Mínim 78 EUR per crèdit 

Comissió d’utilització 0,25%. Mínim 26 EUR per crèdit 
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Comissió de modificació (s'entén per 
modificació de clàusules, però no d'import, ja 
que en aquest cas es considerarà com a crèdit 
nou per l'ampliació) 

Import fix de 104 EUR 

Pagament ajornat (des de la utilització fins a 
la data de pagament) 

0,20% per cada mes o fracció addicional.  
Mínim 26 EUR 

 
 
 
 

Crèdits documentaris irrevocables renovables (Revolving) 

Comissió d’obertura 0,70%. Mínim 78 EUR per crèdit 

Comissió de crèdits documentaris renovables 
(Revolving) 

0,25%. Mínim 26 EUR a cobrar per cada període de renovació, 
a excepció del primer, que queda inclòs en la comissió 
d'obertura 

Comissió d’utilització 0,25%. Mínim 26 EUR per crèdit 

 
Despeses de swift 

 
Tarifa única: 104 EUR 

 
 

Nota aclaridora: en tots els casos es cobraran, a més, les despeses de corresponsal, correu, etc. 
 
 

4.2 EXPORTACIÓ 
 

Comissió de supervisió documentària 1,50%. Mínim 78 EUR 

Comissió de transferència 0,25%. Mínim 26 EUR 

 
 

Nota aclaridora: les comissions de preavís, avís, documentària, pagament, confirmació, modificació i ajornament, 
seran les previstes per a corresponsals si les despeses són a càrrec del beneficiari. 

 
 
 
5. ADMINISTRACIÓ I MANTENIMENT DE COMPTES 

 
Administració de comptes 440 EUR/Any.  

Proporcional a trimestres sencers per a les obertures 
efectuades durant l'any. Inclou el servei de guardar 

correspondència (cobrament trimestral). 

Guarda de correspondència 100 EUR/any. Proporcional a trimestres sencers per a les 

obertures efectuades durant l'any. 

Enviament de fax per compte o a sol·licitud 

del client 

6 EUR amb un màxim de 5 fulls. Per a cada 5 fulls més o 

fracció, es cobraran 6 EUR més. 

Enviament de correu electrònic  

per compte o a sol·licitud del client 

Gratuït 

Comptes corrents i d'estalvi inactius  Fins a 1.000 EUR/any.  

Comissió per cancel·lació de compte Fins a 2.000 EUR.  

Sol·licitud per part d’empreses d'auditoria 
d’informació per compte del client 

80 EUR (a càrrec del client). 

Comissió per certificats de fiscalitat Fins a 1.500 EUR  

Sol·licitud d’extracte de compte: 
Fins a 6 mesos Sense comissió 

Període de 6 mesos a 5 anys 6 EUR per full 

Període de més de 5 anys 7 EUR per full 

Comissió testamentària Fins a 500 EUR 

Certificacions bancàries 30 EUR: queden exemptes de pagament les sol·licituds de 
caràcter social a requeriment escrit del Ministeri de Benestar 
Social (o altre organisme competent en aquesta matèria). 

Correu físic 30 EUR 
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6. EFECTES COMERCIALS 

 
6.1 EFECTES AL PAGAMENT 
 

6.1.1 Sobre el Principat d’Andorra 
 

Interessos EUR Altres monedes 

Anyal fins a 90 dies 5,25% 
+ 0,50% al tipus fixat en EUR 

Anyal superior a 90 dies 5,50% 

En EUR, en tots els casos a comptar des de la data del descompte per determinar el tipus d'interès a aplicar. 

 
Es cobraran interessos per tots els dies a partir de la data de descompte fins al venciment de l'efecte. 
Per als efectes girats a dies vista, es cobraran tants dies d'interessos com dies vista indiqui l'efecte. 
 

Comissions 
Per a totes les monedes, s'aplicaran les tarifes següents, segons els tipus de clients: estàndard i especial.  

 Estàndard Especial 

FINS A 30 DIES 

       Efectes acceptats i domiciliats 

       Efectes domiciliats 

 

0,50% 

0,60% 

 

0,40% 

0,50% 

FINS A 60 DIES 

       Efectes acceptats i domiciliats 

       Efectes domiciliats 

 

0,75% 

0,85% 

 

0,50% 

0,60% 

FINS A 90 DIES 

       Efectes acceptats i domiciliats 

       Efectes domiciliats 

 

1,00% 

1,10% 

 

0,75% 

0,85% 

MÉS DE 90 DIES 

       Efectes acceptats i domiciliats 

       Efectes domiciliats 

 

1,00% trimestral 

1,10% trimestral 

 

0,75% trimestral 

0,85% trimestral 

MÍNIMS 

       Efectes acceptats i domiciliats 

       Efectes domiciliats 

 

2,07 EUR per efecte 

 

 

1,81 EUR per efecte 

 

 
Valoracions 

  

 Valor a aplicar:  Dia següent hàbil al nostre descompte. 
  Dissabte es considerarà inhàbil. 

 Per a totes les monedes: Els efectes girats a la vista o entregats vençuts, s'abonaran amb valor de 4 
dies hàbils posteriors a la data del descompte. 

 

Nota aclaridora:  

 En el cas d'efectes reclamats, després d'ésser descomptats i abans del seu venciment, es podrà efectuar la 
retrocessió dels interessos cobrats i no meritats, però no de les comissions. 

 No s'acceptaran efectes per a negociació amb abonament per caixa. 

 Aquestes tarifes s'aplicaran per a la negociació, per al descompte o per a la compensació d'efectes en qualsevol 
de les seves formes. 

 Es carregaran els pagarés sense preavís i la data de valor serà la data de venciment. 
 

 

6.1.2  Sobre l’estranger 
 

 EUR Altres monedes 

Interessos 6,50 % anyal, a calcular des de la data del descompte.  + 0,50% al tipus fixat en EUR  

  

Comissions Per a totes les monedes: 1,1% trimestral. Mínim 2,07 EUR o equivalència. 
En tots els casos es cobraran les despeses del corresponsal, més correu, etc. 

 

Valoracions 
  

El valor a aplicar per a totes les monedes serà el del dia següent hàbil al del descompte. 
 

Nota aclaridora: la liquidació practicada en el moment del descompte es considerarà provisional. Quan es rebi el 
reemborsament del corresponsal, es practicarà una liquidació complementària, cobrant-ne les despeses, més la 
comissió del nou període, més els interessos corresponents als dies transcorreguts entre el venciment de l'efecte 
i la data real del pagament del corresponsal. 
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6.1.3  Retorn d’efectes impagats 

 

Comissió de retorn 0,35% sobre el nominal de l'efecte. Mínim: 7,25 EUR 
 
 

Nota aclaridora:  

 S'aplicarà com a valor el del venciment de l'efecte impagat. 

 Es cobrarà també aquesta comissió mínima, en el cas dels efectes retornats en part aplicant el 0,35%, sobre 
el nominal retornat o el mínim, en el seu cas. 

 
 

6.1.4  Canvi a aplicar als càrrecs d’efectes de moneda diferent d’aquella en què són emesos 
 

Quan es carreguen efectes en una moneda que no sigui aquella en què han estat emesos, el canvi a aplicar 
serà el corresponent al del dia en què es fa el càrrec. 

 
 
6.2 EFECTES AL COBRAMENT 
 

Comissió de cobrament 1,10%. Mínim 7,25 EUR per efecte 

Despeses de retorn 1,10%. Mínim 7,25 EUR per efecte 

 
 

Nota aclaridora: aquestes comissions no són excloents i, en cas de devolució, es cobrarà la comissió de gestió de 
cobrament sobre el nominal de l’efecte i la comissió de retorn per la part impagada. 

 
 
6.3 COMISSIÓ DE MANIPULACIÓ PER TOT TIPUS DE DOCUMENTS FÍSICS 

 

Comissió fixa 1,15 EUR + condicions de gestió 

 
 
6.4 COMISSIÓ D’ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ AMB IMATGE 
 

Comissió fixa 6 EUR / imatge 

 
 
 
7. COBRAMENT DE REBUTS DOMICILIATS PER COMPTE DE CLIENTS 

 
7.1 ENTITATS ESPORTIVES, CULTURALS I RECREATIVES (SENSE ÀNIM DE LUCRE) 
 

Sense comissió  

Despeses de retorn Sense despeses 

Valoració Dia hàbil següent a la data d'abonament 

 
 

7.2 ALTRES REBUTS 
 Electrònic Físic 

Comissió fixa 1,04 EUR 1,55 EUR 

Despeses de retorn 1,04 EUR per rebut 1,55 EUR 

Valoració Dia hàbil següent a la data d'abonament Dia hàbil següent a la data d'abonament 

 
 
7.3 COMISSIÓ DE MANIPULACIÓ PER TOT TIPUS DE DOCUMENTS FÍSICS 

 

Comissió fixa  1,15 EUR + condicions de gestió 

 
 
7.4 COMISSIÓ D’ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ AMB IMATGE 
 

Comissió fixa 6 EUR / imatge 

 
 
 



 

Data d’actualització i vigència:  15/07/2019 

 
9 

8. COMPARTIMENTS DE LLOGUER 

 

Caixes de seguretat 

Caixa petita 1.000 EUR/any 
Caixa mitjana 1.500 EUR/any 
Caixa gran 2.000 EUR/any 

Bústia de correspondència   52 EUR/any 

 
Comissió de canvi de pany de caixa de seguretat: 350 EUR 
Comissió de canvi de pany de bústia de correspondència:   50 EUR 
 
 

9. XECS SOBRE L’ESTRANGER 

 
Xecs estrangers en EUR ingressats en compte 30,20  EUR (despeses VB + corresponsal) 

Xecs en USD pagadors als EUA, ingressats en 
compte 

25 USD + despeses del nostre corresponsal 

Despeses de retorn de xecs estrangers  60,25 EUR (despeses VB + corresponsal) 

Despeses de retorn de xecs en USD pagadors 
als EUA, ingressats en compte 

40 USD + despeses del nostre corresponsal 

Negociació de xecs bancaris i personals en 
gestió de cobrament per totes les altres divises  
i territoris 

1% mínim 80 EUR + despeses del nostre corresponsal 

 
 
9.1 COMISSIÓ D’ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ AMB IMATGE 
 

Comissió fixa 6 EUR / imatge 

 
 
 
10. XECS I TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES 

 
Xecs i transferències bancàries emeses:  
 

Dins del Principat d’Andorra per compensació 
nacional 

0,25% (mínims 16 EUR amb franquícia dels primers 6.000 
EUR) 

 
A països de la Unió Europea, integrants de 
l’Associació Europea de Lliure Comerç i el 
Principat d’Andorra, per swift 
 
Altres països per swift 

 
 
2% (mínim 16 EUR)   + despeses de swift 
 
 
2% (mínim 16 EUR) + despeses de swift 
 

Despeses de devolució de xecs andorrans 
ingressats en compte 

10 EUR + despeses 

Transferències bancàries rebudes de l'estranger 15 EUR 

Despeses de swift, tèlex o correu Tarifa única de 26 EUR 

Despeses de gestió, modificació, incidències swift Tarifa única de 50 EUR 

 
 
10.1 COMISSIÓ D’ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ AMB IMATGE 
 

Comissió fixa 6 EUR / imatge 

 
 
11. OPERACIONS PER CAIXA, CANVIS I MANIPULACIÓ D’EFECTIU 

 

Canvis de monedes: 

Per a clients 0,3% 
Resta 0,5% 
Mínim 11 EUR 

Manipulació d'efectiu. Ingressos i reintegraments 2,25% sobre l'import efectiu 

Ingrés efectiu en divisa (no euro) Valor: 20 dies naturals 
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Disposicions en efectiu amb targeta d’altres 
entitats al TPV de l’oficina 

3% sobre l’import 

 
12. TARGETES DE CRÈDIT I DÈBIT 

 

   Visa Classic Visa Gold 

Assegurança d’ús fraudulent (pèrdua o 

robatori i operacions fraudulentes) 

  Sí Sí 

Assegurança d’accidents i de reembossament   Sí Sí 

Assegurança d’assistència en viatge   Sí Sí 

 Quota d’assegurança (residents)   35 € 115 € 

 Comissió de tinença (no residents)   65 € 170 € 

 Pagaments ajornats de targetes de crèdit 1,50% mensual 

 
La quota i la comissió són anuals i úniques per targeta. El càrrec es passa durant el mes de gener. Per a les targetes 
noves, el càrrec es realitza a partir de la data de lliurament, proporcional al període que queda per finalitzar l’any. 

 
 
12.1 COMERÇOS 
 

Cobraments manuals targetes de crèdit (no TPV) 0,75 EUR per factura 

 
 
12.2 TAXA DE DESCOMPTE 
 

Targetes d’entitats país 1 % 

Targetes d’entitats estrangeres 4 % 

 
Aquestes comissions es cobraran als establiments on s'utilitza la targeta. En cap cas són comissions a càrrec dels 
titulars de la targeta. 

 
 
 
13. CAIXERS AUTOMÀTICS 

 

 Comissió sobre import Mínim 

Del propi banc amb càrrec a compte de targeta crèdit 2% Sense mínim 

Amb targeta d’altres entitats del país - - 

Amb targeta d’altres entitats estrangeres 3% Sense mínim 

 
 
 
14. VALORS MOBILIARIS I ALTRES ACTIUS FINANCERS, PER COMPTE DE CLIENTS 

 
14.1 COMPRAVENDA D'ACCIONS 
 

Comissió 1,20% sobre l'import efectiu 
Mínims 60 EUR, 85 USD, 40 GBP, 100 CHF, 8.500 JPY, 85 CAD, 560 SEK, 
480 NOK, 450 DKK, 560 HKD, 115 NZD, 100 AUD, 230 PLN 

Despeses de broker  0,25% 
Mínims 25 EUR, 35 USD, 40 CHF, 15 GBP, 200 SEK, 3.500 JPY,  
40 CAD, 200 NOK, 190 DKK, 230 HKD, 50 NZD, 40 AUD, 100 PLN 

 
 

14.2 COMPRAVENDA D'ACCIONS PREFERENTS 
 

Comissió 1,20% sobre el preu de mercat, sense mínim 

Despeses de broker 0,25% 
Mínims 25 EUR, 35 USD, 40 CHF, 15 GBP, 200 SEK, 3.500 JPY, 40 CAD 
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14.3 COMPRAVENDA DE RENDA FIXA 
 

Comissió + despeses de broker 1,20% sobre el preu de mercat + despeses broker. Sense mínim 

 
 

14.4 COMPRA DE FONS D’INVERSIÓ 
 

De VALL BANC Comissió de subscripció segons prospecte de cada fons. 

Externs 1,50% + comissió gestora externa. Sense mínim 

 
 
14.5 VENDA DE FONS D’INVERSIÓ 
 

De VALL BANC Comissió de reemborsament segons prospecte de cada fons. 

Externs 1% + comissió gestora externa. Sense mínim 

 
 

14.6 CANCEL·LACIÓ D’ORDRES NO EXECUTADES 
 

Comissió 6 EUR per ordre. Seguint instruccions del client (anul·lació, canvi en la 
instrucció, etc.) 

 
 
14.7 TRANSFERÈNCIA DE TÍTOLS 
 

  
Comissió 2 % sobre l'import efectiu. Mínim 500 EUR 

 
 
14.8 INTERESSOS I DIVIDENDS 
 

Cobrament d'interessos de 
renda fixa i/o d'accions 
preferents 

1,20% sobre l'import brut 

Cobrament de dividends 1,20% sobre l'import brut 

 
 
14.9 DESPESES EXTERNES 
 

Comissió 100% 

 
 
14.10 AMPLIACIÓ DE CAPITAL 
 

Sense comissió 

 
 
145.11 AMORTITZACIÓ DE TÍTOLS DE RF I LES CALLS DE LES ACCIONS PREFERENTS 
 

Comissió 0,25% sobre el valor efectiu. Mínim 15 EUR 

 
 

14.12 CUSTÒDIA 
 

Drets de custòdia passiva 0,50% anyal pro rata temporis sobre l'import efectiu mitjà.  
(Cobrament semestral )  
Mínim 20 EUR semestral, sense màxim 

Drets de custòdia activa 0,50% anyal pro rata temporis sobre l'import efectiu mitjà.  
Sense mínim. (Cobrament a la venda dels títols) 

 
14.13 TRANSFORMACIÓ DE FÍSICS A FUNGIBLES 
 

Títols físics per vendre 2,00% sobre l’import efectiu. Mínim 103,50 EUR 

Títols físics per fungibilitat 3,00% sobre l’import efectiu. Mínim 103,50 EUR 
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Cobrament de dividends, 
rendiments, cupons i altres, 
de títols físics 

2,50% sobre l’import efectiu. Mínim 20,70 EUR 

Despeses de correu i 
assegurança 

Correu: 103,50 EUR mínim. Assegurança: lliure 

Despeses de corresponsal Es cobraran les despeses del corresponsal, impostos i taxes 

 
 
 
15. GESTIÓ DE PATRIMONIS 

 

Contracte gestionat Comissió de 0%  - producte VALL BANC 
Comissió de l’1%  - producte no VALL BANC 
15% sobre rendiment anual positiu (en cap cas farà que baixi del 3% el 
rendiment net anual de la cartera) 

Contracte assistit Comissió de 0,30% sobre l’import efectiu mitjà 

 
 
 
16. LÍMITS DE VALORACIONS 

 
16.1 LÍMITS SOBRE VALORACIÓ DE CÀRRECS EN COMPTES DE CLIENTS 
 

Xecs 

Pagats per finestreta o per 
compensació interior a l'oficina 
lliurada o a altres oficines 

El mateix dia del seu pagament 

Pagats en ferm per entitats del 
país 

El mateix dia del seu pagament. A tal efecte, l’oficina pagadora estamparà 
el seu segell amb indicació de la data de pagament. Si faltés aquesta 
condició, es carregarà amb valor del dia hàbil anterior al de cambra 

Presos al cobrament El mateix dia de carregar-los al compte lliurat 

Reintegraments o disposicions El mateix dia del seu pagament 

Ordres de transferència, ordres de 
lliurament i similars 

El mateix dia de l'ordre 
Nota: a les transferències ordenades per correu, s'entendrà per data de 
l'ordre la de recepció a l'entitat 

Efectes retornats 

Efectes descomptats El dia del seu venciment 

Xecs retornats El mateix de valoració que es va donar en abonar-los en compte 

Rebuts de caràcter periòdic, el 
dèbit en compte dels quals ha estat 
prèviament autoritzat pel deutor 

 

A càrrec del deutor Data d’emissió del cedent 

Devolució al cedent La valoració aplicada en l'abonament 

Compra de divises 2 dies hàbils segons divisa 

Compra de valors Data valor del corresponsal 

Efectes domiciliats i pagarés Data de venciment 

Derivats de targetes de crèdit i 
similars 

Segons condicions de la targeta 

Altres operacions Vegeu nota (a) 
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16.2 LÍMITS SOBRE VALORACIÓ D’ABONAMENTS EN COMPTES DE CLIENTS 
 

Lliuraments d'efectiu 

En EUR El dia hàbil següent a l'entrega 

Resta de divises Valor: 20 dies naturals 

Lliuraments mitjançant xecs, etc. 

A càrrec de la pròpia entitat Valor: dia hàbil següent 

A càrrec d'altres bancs del país Valor: dia hàbil següent. Vegeu nota (b) 

A càrrec d'altres entitats estrangeres 12 dies naturals 

A càrrec d'entitats dels EUA 20 dies naturals 

Transferències bancàries, ordres de lliurament i similars 

Procedents de la pròpia entitat Valor el mateix dia 

Procedents d'altres entitats del Principat 
d’Andorra 

Valor dia hàbil següent al de la cambra de compensació o al valor 
aplicat pel corresponsal 

Procedents d'altres entitats de fora del 
Principat d’Andorra 

Data de recepció més 2 dies hàbils 

Descompte d'efectes 

Efectes no vençuts Dia següent hàbil a la data en què comença el càlcul d'interessos. 
En el càlcul d'interessos no s'inclourà el dia del venciment de 
l'efecte 

Efectes vençuts 4 dies hàbils després de la data d'abonament 

Presentació de rebuts de caràcter periòdic, 
el càrrec en compte dels quals ha autoritzat 
prèviament el deutor 

Dia hàbil següent 

Venda de divises 2 dies hàbils segons divises 

Venda de valors i trameses d'exportació Data de valor del corresponsal 

Abonament de dividends, interessos i títols 
amortitzats de valors dipositats 

Data de valor del corresponsal 

Abonament facturació de TPV de comerços 2 dies hàbils 

Altres operacions Vegeu nota (a) 

 
 

Nota aclaridora:  
a) En totes les altres operacions no previstes expressament, els càrrecs es valoraran el mateix dia en què s'efectuï 

l'apunt; els abonaments es valoraran el dia hàbil següent a la data d'entrada de l'apunt. 
 

b) La consideració dels dissabtes com a dies hàbils o inhàbils haurà de ser en funció de la classe d'operació de què 
es tracti. Si la seva formalització s'hagués d'endarrerir per imperatius aliens a l'entitat (operacions de borsa, 
cambra de compensació, etc.), serà dia inhàbil. En la resta de casos, en els quals l'operació pugui formalitzar-se 
el mateix dia, serà considerat hàbil. 

 
 

 

 


