
Serveis bancaris

En aquesta unitat aprendràs a:

1. Conèixer els usos 
de les targetes de crèdit 
i de dèbit.

2. Identificar les operacions 
més habituals dels serveis
bancaris.

3. Reconèixer les operacions 
de compravenda de moneda 
estrangera i la seva necessitat.

4. Valorar la necessitat 
de l’existència d’un servei de
reclamacions bancàries i les
seves característiques.

11
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Les targetes bancàries són mitjans de pagament que
permeten als seus titulars adquirir béns o serveis als
establiments adherits al sistema de pagament mitjan-
çant targeta, i fer determinades operacions en caixers
automàtics o a les oficines bancàries.

Les targetes estan confeccionades amb materials plàs-
tics i tenen una mida molt manejable. A causa de la
seva composició i del fet d’haver-se admès universal-
ment com a mitjà de pagament, es coneixen en el llen-
guatge financer amb el nom de diners de plàstic.

Els avantatges que ofereixen són múltiples tant per a
les entitats bancàries com per als titulars i els establi-
ments comercials. Això no obstant, també comporten
costos.

Les entitats han potenciat l’ús de caixers automàtics
per a disposicions i ingressos en compte, amb la qual
cosa han reduït el cost de personal en oficines. A més,
els ingressos per interessos i comissions, derivats de
l’ús de targetes, representen quantitats anuals impor-
tants. Tanmateix, atesos els avantatges d’aquest sis-
tema, les grans companyies comercials, com ara grans
magatzems, empreses d’energia, etc., han creat les
seves pròpies targetes per a la compra de productes.
Aquest fet ha portat dinamisme al mercat, introduint
més competència.

Per als clients, l’ús de targetes és un mitjà senzill i
còmode de fer pagaments i obtenir diners en efectiu,
encara que de vegades a un alt cost financer (targeta de
crèdit).

Per a l’establiment adherit, això implica un potencial
més gran de clients i volum de negoci, però té un cost
financer que cal tenir en compte. Les comissions ban-
càries que es cobren als establiments són diferents
per a cadascun, ja que hi ha una gran varietat de des-
peses, segons la valoració del banc. Els grans comer-
ços acostumen a pagar un percentatge menor que els
petits, i la diferència pot anar del 0,5 % al 3,5 %,
aproximadament. S’acostuma a cobrar una taxa de

descompte, que l’entitat financera que posa el termi-
nal cobra al comerç, i una taxa d’intercanvi, que l’en-
titat emissora de la targeta cobra al banc que posa el
terminal.

Les targetes bancàries utilitzades pels clients s’agru-
pen en dues categories: targetes de dèbit i targetes
de crèdit.

A Targetes de dèbit

Les targetes de dèbit són aquelles que permeten als
seus titulars retirar fons i fer ús de qualsevol altre ser-
vei que presten els caixers automàtics, de manera per-
manent (vint-i-quatre hores al dia), com també pagar
les compres i els serveis als establiments adherits, sem-
pre que hi hagi saldo suficient en el compte bancari al
qual està associada.

La targeta de dèbit és personal i intransferible, i va
associada a un compte corrent o d’estalvi a la vista, en
el qual es carreguen immediatament els imports de les
operacions realitzades amb la targeta del seu titular. Per
això, el compte bancari ha de tenir sempre saldo sufi-

cient per poder utilitzar la targeta en disposicions de
fons. Diverses targetes de titulars diferents poden estar
associades al mateix compte.

La concessió de la targeta és atorgada per l’entitat ban-
cària, després que el client l’hagi sol·licitat prèviament
i hagi signat el contracte corresponent. Aquesta trami-
tació es fa normalment en l’obertura del compte, encara
que també es pot fer posteriorment. L’entitat envia al
domicili del client la targeta juntament amb el número
d’identificació personal (PIN). Aquest número permet
l’accés als serveis del caixer automàtic i fer efectius els
pagaments de les adquisicions en els establiments
comercials.

Cada entitat bancària té la seva targeta de dèbit. Tan-
mateix, l’emissió de les targetes està concentrada en
unes poques societats que gestionen les xarxes de cai-
xers automàtics. Entre aquestes societats destaquen
Servired, Telebanco 4B i Red 6000.

El titular d’una targeta de dèbit la pot fer servir en qual-
sevol caixer de les xarxes existents, però només és gra-
tuït l’ús a la xarxa a la qual està associada la seva enti-
tat bancària.

11. Serveis bancaris
11.1 Targetes bancàries

Targetes bancàries11.1
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Les operacions que es poden fer amb la targeta de dèbit
en un caixer automàtic són molt variades, depenent de
les prestacions contractades per cada entitat bancària
amb la xarxa corresponent (taula 11.1).

Les targetes de dèbit s’emeten amb un termini de vali-
desa limitat, que en general està entre els dos i els cinc
anys. Un cop complert aquest termini, es renova la tar-
geta, se n’emet una de nova i s’anul·la l’antiga.

Cost de les targetes 
de dèbit

Els conceptes amb cost que acostuma a tenir l’ús de les
targetes de dèbit són:

• Quota anual per emissió o renovació.

• Comissions que s’apliquen per a l’ús del caixer fora
de les oficines concertades o de la xarxa.

• Comissions que s’apliquen per a l’ús a l’estranger.

La quota anual per emissió o renovació és diferent
segons l’entitat emissora, i és habitualment la meitat
de l’import corresponent a una targeta de crèdit. El cost
pot variar entre 0€ i 14€, depenent de l’entitat i les cir-
cumstàncies personals del titular (client, per a l’entitat
emissora).

Les comissions que s’apliquen per al seu ús en caixers
o entitats diferents de les concertades són diferents si
es tracta d’altres oficines de la mateixa entitat, de les
oficines d’altres entitats o d’oficines a l’estranger (i es
pot arribar a diferenciar entre els països de la Unió
Europea i la resta). Normalment, es posa un mínim que
s’aplica quan el percentatge no l’assoleix.

B Targetes de crèdit

Les targetes de crèdit són mitjans de pagament amb
càrrec ajornat en el compte bancari associat. Els titu-
lars poden adquirir béns o serveis sense necessitat de

tenir saldos suficients en els seus comptes, atès que
no es carreguen immediatament els imports de les ope-
racions, sinó de manera ajornada segons s’hagi acordat
en el contracte corresponent.

La targeta de crèdit té el caràcter de personal i intrans-
ferible, i s’emet sempre a nom d’una persona física. La
sol·licitud de targeta la pot fer una persona física, que
en serà el titular, o bé una persona jurídica a favor d’un
o diversos dels seus empleats.

Així mateix, el titular d’una targeta té l’opció d’obtenir,
després de la conformitat prèvia de l’entitat, l’expedició
de targetes addicionals a nom d’altres persones desig-
nades per ell. En conseqüència, es pot parlar de targe-

168

11. Serveis bancaris
11.1 Targetes bancàries

• Disposició d’efectiu fins a un límit amb càrrec 
al compte associat

• Consultes de saldos i d’últims moviments 
del compte

• Dipòsit o ingrés de diners en efectiu o xecs
• Traspassos entre comptes vinculats a la targeta
• Transferències entre comptes
• Pagament de rebuts
• Recàrregues de telèfons mòbils
• Canvi del número secret
• Petició de talonaris
• Càrrega de la targeta moneder
• Compra de localitats d’espectacles
• Altres: informació borsària, de feina, sobre 

subhastes, etc.

Introdueixi la targeta 
Marqui el número personal

Taula 11.1. Prestacions principals dels caixers automàtics

Fig.11.1. Targeta de dèbit.
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tes principals (titular) i d’addicionals (beneficiaris),
totes amb la mateixa consideració.

En la concessió de la targeta de crèdit, l’entitat bancà-
ria fa un estudi de les condicions personals i patrimo-
nials del sol·licitant, amb la finalitat de minimitzar-ne
els riscos, atès que la targeta per si mateixa suposa una
operació de crèdit.

El contracte de targeta de crèdit no requereix document
públic ni la intervenció de corredor de comerç. Entre les
condicions generals de la seva regulació cal destacar-ne
les següents:

• La quota anual per emissió o renovació de la tar-
geta principal i de les addicionals.

• Indicació del compte bancari associat.

• Acords sobre el límit de crèdit, la modalitat de
reemborsament o pagament de les quantitats uti-
litzades o disposades i el termini de validesa de la
targeta.

• Determinació del tipus d’interès, de la forma de càl-
cul dels interessos i de les comissions aplicables.

Les operacions i les prestacions més importants i habi-
tuals que té assignades la targeta de crèdit s’exposen en
la taula 11.2.

Cost de les targetes de crèdit

Els conceptes de cost que comporta l’ús de les targetes
de crèdit són:

• Quota anual per emissió o renovació.

• Interessos pels pagaments o els reemborsaments
ajornats.

• Comissions que s’apliquen sobre disposicions de
diners en efectiu (a crèdit) en els caixers automà-
tics o en oficines.

La quota anual per emissió o renovació pot variar el seu
import per a cada marca emissora (Visa, Eurocard, Master-
card, etc.), segons l’entitat bancària i la versió de la tar-
geta: clàssica, or, premier, etc. Al seu torn, la targeta prin-
cipal té una quota bastant superior a la de les addicionals.

El titular d’una targeta de crèdit ha de reembossar cada
mes, totalment o parcialment (segons el contracte), les
quantitats utilitzades a crèdit i pagar els interessos i les
comissions que reportin les targetes. Tot això és carre-
gat mensualment en el compte associat, pels imports
que corresponguin.

Les modalitats de reemborsament que solen oferir les
entitats bancàries es redueixen a tres: pagament total,
ajornat percentual i pagament fix mensual.

El pagament total consisteix a reembossar la totalitat de
les quantitats disposades en el mes anterior. Amb el paga-
ment, la targeta torna a tenir el límit de crèdit original.

11. Serveis bancaris
11.1 Targetes bancàries

• Adquisició de béns i serveis d’establiments 
comercials adherits, tant a Espanya com a països
estrangers, en ser admeses universalment.

• Disposició de diners en efectiu en caixers automàtics o
en oficines bancàries.

• Pagament de serveis i productes comprats per Internet.
• Informació mensual amb extracte, que conté les opera-

cions realitzades amb targeta en el període, el saldo pen-
dent de pagament i els seus interessos i comissions.

• Incorporació d’assegurances gratuïtes: de vida, de
viatge, etc.

• Accés gratuït a serveis bancaris electrònics.
• Assistència en castellà per telèfon, en viatges 

a l’estranger, per a gestions de reserves en teatres, 
restaurants, etc.

• Assistència de viatge, legal i mèdica d’emergència.

Prestacions i operacions

Taula 11.2. Operacions i prestacions de les targetes
de crèdit. Fig.11.2. Targeta de crèdit.
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En el pagament ajornat percentual s’amortitza un per-
centatge sobre el saldo disposat i pendent d’amortitzar.
Els percentatges més freqüents que s’acorden varien
entre un mínim del 10 % i un màxim del 50 %, i s’esta-
bleix una quantitat mínima que cal amortitzar.

El pagament fix mensual és una quantitat fixa acor-
dada entre un mínim i un màxim. Per exemple, una
quantitat fixa de 300 € entre el mínim de 30 € i el
màxim de 900 €.

El cost per interessos és nul per a la modalitat de
pagament total, i les altres dues suporten un mateix
tipus d’interès mensual, entre l’1 % i l’1,85 % (TAE,
12,68 % i 24,6 %).

El càlcul dels interessos reportats es fa d’una manera
semblant a la utilitzada en els comptes de crèdit.

Les comissions són establertes d’acord amb la modali-
tat de pagament i la utilització de la targeta en caixers
i oficines de la mateixa xarxa o sistema, o bé de siste-
mes diferents (Visa, Mastercard, etc.).

Si la modalitat escollida és de pagament total, les dis-
posicions d’efectiu en el mateix sistema són gratuïtes,
i, en un sistema diferent, suporten una comissió del 2%
de l’import efectiu.

En les dues modalitats de pagament ajornat, percentual
i fix mensual, les comissions aplicades solen ser el 2 %
en el mateix sistema i el 4 % en un de diferent.
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11. Serveis bancaris
11.2 Domiciliacions bancàries

Baixes
Altes

No
Sí

Sí
No

Dèbit

Crèdit

Comparativament, les comissions pels
diferents usos acostumen a ser…

Tenen un cost
per interessos?

Cal disposar de saldo 
en el compte associat?

Targetes

S’entén per domiciliació bancària la substitució del domi-
cili particular d’una persona física o jurídica pel d’una
entitat bancària, en la qual té obert un compte, per fer
efectius els cobraments i els pagaments al seu nom.

Es poden distingir dos tipus de domiciliacions bancà-
ries: de cobraments i de pagaments.

Les domiciliacions de cobraments són ordres d’ingrés
en comptes bancaris, donats pels seus titulars a empre-
ses i entitats diferents deutores respecte als titulars,
perquè els abonin nòmines, pensions, devolució d’im-
postos, abonaments de lloguers, etc.

Les domiciliacions de pagaments són ordres autorit-
zades per part del client a l’entitat bancària perquè

atengui els pagaments de telèfon, llum, aigua, comuni-
tat, impostos, assegurances socials o qualsevol altre
rebut que s’especifiqui, amb càrrec al compte del client
(figura 11.3).

Els serveis de domiciliacions bancàries solen ser gratuïts
(sobretot els de cobraments) i reporten avantatges per
a totes dues parts:

• A les entitats bancàries, captar i retenir clients,
que es tradueix en l’adquisició de fons aliens
(remunerats a un tipus d’interès baix), que desti-
nen a operacions actives.

• Per al client, són serveis còmodes, eficaços i
segurs.

11.2 Domiciliacions bancàries

Taula 11.3. Comparació entre les targetes de dèbit i de crèdit.

Proposta d’exercici

Cerca a Internet els webs de dues enti-
tats financeres i analitza la informació
que hi trobis sobre targetes. Tingues en
compte que els bancs i les caixes
d’estalvis actualitzen periòdicament la
informació de les seves pàgines web i
que, per tant, la informació que presen-
ten pot canviar amb el temps.

1
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La transferència és una operació de trasllat de fons

d’un compte a un altre, de diferents titulars de la
mateixa entitat o d’una de diferent.

El trasllat de fons s’executa per part de les entitats ban-
càries mitjançant ordre per escrit, recollida en imprès
bancari normalitzat (figura 11.4).

En la transferència hi intervenen, a més de les entitats,
dues persones: ordenant i beneficiari.

L’ordenant és el titular del compte que dóna l’ordre a la
seva entitat perquè transfereixi fons, que li són carre-
gats al seu compte.

El beneficiari és la persona que rep els fons, mitjançant
abonament en un compte del qual és titular.

Sempre que el client ordeni el pagament per transferèn-
cia i tingui fons suficients, les entitats estan obligades
a executar l’ordre; la quantitat es deurà al compte de

11. Serveis bancaris
11.3 Transferències bancàries i operacions similars

Transferències bancàries 
i operacions similars

11.3

Cas pràctic

Emplena el document de sol·licitud de domiciliació
bancària, tenint en compte les següents dades de
l’ordenant:

— Nom: Barna Comunicacions, SA,

— Adreça: carrer d’Aribau, 4, 08008 Barcelona

— Domicilia: El pagament de les factures i rebuts
de subministrament de diversos serveis d’Àngel
Caigut, SCCP, en el seu compte del Banc Català,
núm. 0000 4732 61 0000093269, de la sucur-
sal 38 de l’avinguda Diagonal, 100, Barcelona
08010, el dia 15/04/2007.

Solució: Vegeu la figura 11.3.

1

Fig. 11.3. Imprès de domiciliació de pagaments: telèfon, llum, gas, etc.
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11. Serveis bancaris
11.3 Transferències bancàries i operacions similars

l’ordenant i s’abonarà la mateixa quantitat al compte del
beneficiari. 

Els trets que identifiquen i distingeixen la transferència
respecte d’operacions similars són:

• L’operació es fa a través de comptes bancaris de
diferents titulars.

• L’ordenant i el beneficiari són persones diferents.

Cal diferenciar altres operacions similars o varietats de
la transferència, com ara el traspàs, l’ordre d’abonament
i l’ordre de pagament.

El traspàs és el trasllat de diners entre comptes del
mateix titular, oberts a la mateixa entitat bancària, bé

siguin els comptes d’una mateixa oficina o de dues ofi-
cines diferents

L’ordre d’abonament és la transferència el pagament de
la qual fa l’ordenant en efectiu i no pas a través de
càrrec en compte. L’abonament es fa en el compte del
beneficiari.

En l’ordre de pagament, els fons es lliuren en efectiu
al beneficiari, tant si l’ordenant paga en efectiu com si
es carrega al seu compte. S’anomena també ordre de
lliurament.

La transmissió operativa d’aquests serveis entre entitats
bancàries es pot fer de diferents maneres: per telèfon,
en suport magnètic, amb un sistema de compensació
electrònica o per teleprocés.

Cas pràctic

Emplena l’imprès corresponent a una transferència
bancària, tenint en compte les següents dades de
l’ordenant:

— Ordenant: Pere Perramon i Blasco, amb domicili
al carrer Nació, 17, de Barcelona (08026), en el
seu compte núm. 0068 0202 41 7321563286.

— Beneficiari: Pau Camprubí i Ravés, amb domicili
al carrer Mariners, 5, de Barcelona (08011), en
el seu compte núm. 0068 7152 37 0007654321.

— Concepte de transferència: Pagament de la fac-
tura núm. 1637/07 per un import de 190,06 €.
La transferència es fa el dia 22/07/2007.

— Entitat mitjançant la qual es fa el pagament:
oficina 52 del Banc Rendabilitat.

Solució

Vegeu la figura 11.4.

2

Fig. 11.4. Imprès de transferència bancària.
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Els efectes comercials, lletres, rebuts, etc., es poden
convertir en diners en efectiu mitjançant el descompte
comercial o la gestió de cobrament, tal com es va veure
en la unitat anterior.

En l’operació activa de descompte, entre altres gestions,
l’entitat bancària fa el cobrament dels efectes al seu
venciment, a través del sistema de compensació corres-
ponent.

En certa manera, es podria dir que l’entitat està pres-
tant el servei de cobrament, pel qual carrega una comis-
sió al client.

Tanmateix, aquesta operació de cobrament es reflecteix
en el contracte de descompte com una obligació per a
l’entitat; per aquesta raó, no es pot considerar una ope-
ració de serveis.

Per tant, la gestió de cobrament en sentit únic consis-
teix en el cobrament dels efectes comercials en el
moment del venciment, que prèviament han estat lliu-
rats pels clients a l’entitat bancària per al cobrament
mitjançant aquest sistema.

L’operatòria de la gestió de cobrament es redueix als
passos següents:

• El client, lliurador o prenedor, lliura els efectes
a l’entitat bancària uns quants dies abans del
venciment.

• L’entitat bancària cobra els efectes mitjançant el
sistema de compensació en els seus venciments.

• L’entitat abona els imports dels efectes i carrega les
comissions, les despeses i els impostos correspo-
nents al compte del client.

Les despeses totals emeses per l’entitat bancària al
client en la gestió de cobrament comprenen:

• La comissió per la gestió de cobrament, que és un
tant per mil de l’import nominal de l’efecte; és
força freqüent el 4 ‰.

• L’IVA aplicat sobre l’import de la comissió (16 %).

• Les despeses de correu.

La gestió del cobrament suposa menys despeses que el
descompte comercial, ja que no suporta interessos de
descompte. Tanmateix, té l’inconvenient d’una liquidi-
tat menor, atès que cal esperar al venciment dels efec-
tes per tenir diners en efectiu.

Les despeses que suporta el client ordenant de la
transacció depenen del mitjà o procediment de trans-
missió i han de figurar en les tarifes de comissions

autoritzades pel Banc d’Espanya a l’entitat bancària.
Com a norma general, els traspassos es consideren
exempts de comissions.

11. Serveis bancaris
11.4 Gestió de cobrament d’efectes comercials

Gestió de cobrament d’efectes comercials11.4

Lliurament o abonament 
en efectiu

Pagament en efectiu 
o càrrec en compte

Ordre de pagament

Abonament en comptePagament en efectiuOrdre d’abonament

Ordenant = Beneficiari
Càrrec i abonament en comptes

del mateix titular i la mateixa entitat

Traspàs

Abonament en compteCàrrec en compteTransferència

BeneficiariOrdenant

Figures personals
Operacions

Taula 11.4. Transferències i operacions similars.
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Abans de veure el significat i el mecanisme del servei
de compravenda de moneda estrangera, convé precisar
una sèrie de conceptes bàsics i alguns esdeveniments
rellevants en aquest camp.

• Diners. És tot el que serveix de mitjà de canvi,
generalment acceptat per la col·lectivitat com a
instrument de pagament en les transaccions i la
cancel·lació de deutes: diners en metàl·lic (mone-
des), diners en paper (bitllets), diners bancaris
(xecs), etc.

• Moneda d’un país. Comprèn els diners en metàl·lic
i els bitllets emesos pel banc central del país.

• Moneda estrangera. Són els diners de curs legal
d’un país diferent del propi.

• Divisa. És la moneda d’un altre país, excepte els bit-
llets de curs legal, més els mitjans de pagament
emesos en moneda estrangera, com ara xecs, lletres,
etc., com també les transferències o els ingressos
procedents de l’exterior en moneda estrangera.

• Tipus de canvi o cotització. És el preu o el valor

en moneda nacional d’una divisa o bitllet estran-
ger. S’expressa en nombre d’unitats de moneda
nacional per unitat de moneda estrangera. En el cas
nacional, és la quantitat d’euros que es lliura per
cada unitat monetària estrangera.

• Devaluació de la moneda. És la disminució de
valor d’una moneda respecte d’altres.

• Revaluació de la moneda. És l’augment de valor
d’una moneda respecte d’altres.

• Exportació. És l’operació comercial que consisteix
en la sortida de mercaderies, serveis o capitals fora
del territori nacional.

• Importació. És l’operació comercial d’entrada al
país de béns, serveis o capitals procedents de la
resta del món.

Les cotitzacions de les divises i els bitllets són deter-
minades en el mercat de canvis, que actua sota les nor-
mes del sistema monetari internacional i que són el
resultat de l’oferta i la demanda de les diferents mone-
des entre si.
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11.5 Compravenda de moneda estrangera

Cas pràctic

La societat ULLADA, SL, lliura a la seva entitat ban-
cària per a la gestió de cobrament dues lletres de
3 005,06 € i 5 228,81 €. L’entitat realitza el cobra-
ment d’aquestes lletres en les dates de venciment.
La comissió aplicada és del 4 ‰ i les despeses de
correu són de 0,30 €. Obtingues el líquid resultant 
de la gestió de cobrament.

Solució

Nominals: 3 005,06 € i 5 228,81 €
Comissió: 4 ‰
Despeses de correu: 0,30 €
IVA: 16 %

Comissió 5 5 32,94 €

IVA 5 5 .................................. 5,27 €

Despeses de correu ..................................... 0,30 €

Total factura ................38,51 €

Líquid a favor del client = nominal – total despeses

Líquid 5 8 233,87 2 38,51 5 8 195,36 €

16 ? 32,94

100

4 ? (3 005,06 1 5 228,81)

1 000
3
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El mercat de canvis està format per les institucions o
llocs on es fan les compres i les vendes de les monedes
dels diferents països. 

Entre els més importants, actualment es poden desta-
car Nova York, Tòquio, Londres, París, Madrid, etc. 

Les divises i els bitllets cotitzen diàriament (de
dilluns a divendres). Totes les cotitzacions són publica-
des pels bancs centrals nacionals, a través dels butlle-
tins oficials estatals, i serveixen de base a les entitats
bancàries per efectuar les operacions de canvi de divises
i de bitllets amb els seus clients (vegeu la taula 11.5).

11. Serveis bancaris
11.5 Compravenda de moneda estrangera

Unitats per cada euro a les 18.00 hores.
FONT: Diari El País, 18 de desembre de 2007.

1,9058

254,7100
1,6561
0,6956
0,7117
3,4504
4,5122

15,5923
9,9440
2,6024

35,5473
56,5463

162,6540
3,6190

1,9071

255,6025
1,6562
0,6971
0,7117
3,4550
4,5162

15,5981
9,9495
2,6056

35,5618
56,8392

162,6700
3,6220

Dòlars 
neozelandesos
Forints hongaresos
Francs suïssos
Lats letons
Lliura esterlina
Litas lituans
Pesos argentins
Pesos mexicans
Rands sud-africans
Reals brasilers
Rubles russos
Rúpies 
índies
Iens japonesos
Zlotys polonesos

3 081,8110

26,3925
7,4625

33,5481
15,6459
90,3400
7,9995
9,4447

11,3046
1,6747
1,4464

11,2042

2,1002
1,4371

3 089,8730

26,4476
7,4626

33,6223
15,6475
90,4142
8,0016
9,4460

11,3941
1,6747
1,4467

11,2058

2,1019
1,4372

Bolívars 
veneçolans
Corones txeques
Corones daneses
Corones eslovaques
Corones estonianes
Corones islandeses
Corones noruegues
Corones sueques
Dirhem marroquí
Dòlars australians
Dòlars canadencs
Dòlars 
de Hong Kong
Dòlars de Singapur
Dòlars EUA

VenedorCompradorMonedaVenedorCompradorMoneda

Divises al món

Taula 11.5. Tipus de canvi de divises, el 18 de desembre de 2007.

Fig. 11.5. Oficina de canvi de moneda.
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Les empreses fan els pagaments de les exportacions
i les importacions en divises, utilitzant les cotitza-
cions d’aquestes divises per valorar les quanties de les
operacions. Sempre es fan els pagaments en la moneda
de curs legal en el país de l’empresa venedora, o bé en

una divisa internacionalment acceptada (com poden
ser el dòlar, l’euro, el ien, etc.); tant els pagaments
com els cobraments es fan mitjançant comptes banca-
ris,sigui en moneda nacional o estrangera (vegeu la
figura 11.6).
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11. Serveis bancaris
11.5 Compravenda de moneda estrangera

Fig. 11.6. Intercanvis comercials i financers entre països.

Entitat

bancària

espanyola

Empresa

espanyola

Entitat

bancària

estrangera

Empresa

estrangera

Cobrament en divises que es mantenen o es converteixen en moneda nacional

Exportacions

Importacions

Pagament en divises

Les despeses que comporten les importacions i les
exportacions comprenen les comissions bancàries, les
assegurances, els aranzels, etc. Nosaltres, per senzi-
llesa operatòria, només considerarem les comissions
bancàries.

Els particulars fan servir els bitllets estrangers per
pagar les despeses dels seus viatges a països estrangers.
Les operacions de canvi es fan, normalment, en entitats
bancàries, en efectiu o per mitjà de compte bancari,
carregant-hi les comissions corresponents.

Els tipus de canvi de divises i bitllets que figuren a les
columnes comprador són els preus als quals les enti-
tats bancàries els adquireixen, mentre que els de les
columnes venedor són els preus als quals les mateixes
entitats els venen.

Les entitats bancàries, en general, venen els bitllets
estrangers a uns preus superiors als de les vendes de
divises. Tanmateix, compren els bitllets a preus infe-
riors als de les divises. La causa d’aquest comporta-
ment del mercat de canvis està en el fet que suposa un
cost més gran per a les entitats bancàries mantenir

bitllets estrangers a les seves caixes que no pas el
canvi de divises (que no requereix reservar sumes en
moneda estrangera).

Els serveis que ofereixen les entitats bancàries en
aquesta matèria són els següents:

• Emissió i recepció de xecs, lletres, transferències,
etc., en moneda estrangera (divises) per als paga-
ments i els cobraments de les operacions d’impor-
tació i exportació de les empreses.

• Compres i vendes de bitllets estrangers a persones
nacionals i estrangeres, per motius de viatges d’oci,
negoci, etc.

• Obertura i manteniment de comptes bancaris en
diferents monedes que cotitzen en el mercat.

Els ingressos que obtenen les entitats bancàries per
les operacions de canvi de divises i bitllets procedei-
xen de la diferència entre els tipus de canvi venedor i
comprador i de les comissions que apliquen a aques-
tes operacions.
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A Valoració de les operacions 
de canvi

A les importacions, les empreses espanyoles, com que
han de pagar en moneda estrangera, necessiten com-
prar divises a canvi d’euros. Les quanties de les opera-
cions estan determinades per la igualtat següent:

Import de la compra 5 Preu en divises ?
? Cotització 1 Despeses

Les exportacions d’empreses espanyoles han de ser
pagades pels clients estrangers en euros, mitjançant els
seus bancs. En la pràctica bancària i comercial espa-
nyola es cobren en divises que es converteixen en euros
o bé es mantenen com a divises en comptes a la vista
en moneda estrangera.

D’aquesta manera, el mecanisme operatiu actual de
pagament-cobrament entre l’importador estranger i l’ex-
portador espanyol és el següent:

• L’exportador espanyol i l’importador estranger arri-
ben a un acord en l’import de l’operació, valorada
tant en euros com en divises estrangeres.

• L’importador transfereix la quantitat en divises
acordada, a través del seu banc, a l’exportador
espanyol, a un compte bancari de l’exportador en
una entitat espanyola predeterminada.

• Si l’exportador espanyol té el compte en euros,
l’entitat bancària converteix les divises en moneda
nacional al canvi comprador, abonant-les en
compte. En cas que el compte estigui en la divisa
rebuda, simplement cal abonar aquesta quantitat
de divises. En totes dues situacions, l’entitat
carrega les comissions corresponents (vegeu la
figura 11.6.).

El valor que s’ha de rebre en les exportacions es deter-
mina per l’expressió següent:

Import de la venda 5 Preu acordat ?
? Cotització 2 Despeses

En la compravenda de bitllets, el mecanisme de canvi
i valoració és similar, i es fan servir les cotitzacions d’a-
quests bitllets.

Les comissions bancàries que solen aplicar les entitats
espanyoles depenen de la manera en què es faci el canvi
de bitllets.

— Operacions en efectiu o per caixa: 1 %, amb un
mínim entre 3,01 € i 6,01 €, segons les entitats.

— Operacions per compte bancari: 0,20 %, amb un
mínim al voltant de 3,01 €.

Malgrat tot això, i tenint en compte el procés liberalit-
zador d’aquest tipus d’operacions, la comissió es pot
incloure en el preu de venda o de compra dels bitllets,
sense reflectir-la en el rebut corresponent (vegeu la
figura 11.6.).

11. Serveis bancaris
11.5 Compravenda de moneda estrangera

Cas pràctic

Una empresa espanyola compra a una
de nord-americana components electrò-
nics valorats en 100000$. Calcula l’im-
port de la compra per a l’empresa
espanyola, si el pagament es realitza
mitjançant un compte bancari en
moneda nacional. La comissió és de
l’1 ‰ sobre l’import d’adquisició. La
data de l’operació és el 03-08-07 i el
canvi del dòlar és de 0,854 € per dòlar.

Solució

Valor de compra: 100 000 $
Comissió: 1 ‰
Data: 03-08-07
Cotització: 0,854 €/$
El compte bancari és en euros.

Import de la compra 5
5 100 000 $ ? 0,854 €/$ 1

1 5 85 485,4 €
1 ? (100 000 ? 0,854)

1 000

4
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11. Serveis bancaris
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Casos pràctics

Una empresa australiana compra periòdi-
cament pernils ibèrics a una empresa
espanyola. Les operacions de cobrament
es realitzen mitjançant un compte ban-
cari. El banc carrega una comissió del
0,75 ‰ sobre l’import de la venda.

Obtingues l’import de la venda que rebrà
l’empresa espanyola si l’operació té lloc el
13-11-07, sobre un valor acordat de
198 830 $. El canvi és de 0,6197 € per
dòlar. El banc espanyol abona en compte
en euros.

Solució

Comissió: 0,75 ‰

Data: 13-11-07

Valor de la venda acordat: 198 830 $

Cotització: 0,6197 €/$

Import de la venda:

198 830 $ ? 0,6197 €/$ 2

2 5

5 123 214,951 2 92,4112 5 123 122,54 €

Abonament en compte bancari en euros:
123 122,54 €.

Calcula l’import de l’operació de compra de
bitllets, realitzada per un client bancari
espanyol mitjançant el seu compte, si l’enti-

tat aplica una comissió del 2 ‰ i compra 
8 000 dòlars EUA, en bitllets grans, l’any
2007. El canvi és de 0,890 €/$.

Solució

Unitats de compra: 8 000 $ EUA.

Comissió: 2 ‰

Import de la compra:

8 000 $ ? 0,890 €/$ 1 ? 8 000 $ ?

? 0,890 €/$ 5 7 134,24 €.

Un turista canvia els seus bitllets nacio-
nals en una entitat bancària espanyola,
que aplica una comissió de l’1 %, amb un
mínim de 6,01 €.

Obtingues l’import que rebrà el turista si
canvia 10 000 $ i la cotització és de
1,4592 $ canadencs/€.

Solució

Comissió: 1 %, amb un mínim de 6,01 €

1,4592 $/€ ⇒ 0,6853 €/$

Comissió 5 2 5

5 68,53 €

Import de la venda: 10 000 ? 0,6853 2

2 68,53 5 6 784,47 €.

1 ? 10 000 ? 0,6853

100

7

2

1 000

6

0,75 ? (198 830 ? 0,6197)

1 000

5
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Hi ha altres serveis prestats per les entitats bancàries
als seus clients, i que es descriuen detalladament a
continuació.

A Intermediació
en valors mobiliaris

Les entitats bancàries actuen d’intermediaris entre els
seus clients i les empreses, les entitats públiques o els
agents intervinents en el mercat de valors (mercat pri-
mari i secundari) per a la realització d’operacions de
compra i de venda o de subscripció de valors mobiliaris,
sol·licitades pels seus clients. 

Els continguts d’aquestes operacions són tractats a les
unitats 13 i 14.

L’àmplia gamma de serveis que presten en aquesta
matèria s’expressa en la taula 11.7.

Entre aquests serveis convé destacar aquí el dipòsit de

valors. És un contracte de característiques jurídiques
similars, pel que fa a la seva titularitat i utilització, als
comptes bancaris de passiu. L’entitat bancària contreu
les obligacions de guarda o custòdia dels títols, de no
servir-se’n, restituir-los quan el dipositant els reclami i
mantenir una informació puntual mitjançant extractes
de valors (valors nominals i efectius dels títols). A més,
l’entitat també tramita les ordres de compravenda i

subscripció que rep dels seus clients. Per la seva banda,
el client està obligat a pagar les despeses/comissions
de custòdia.

B Caixes de seguretat 
en lloguer

Són compartiments blindats de diferents mides, amb
pany individual i un número d’identificació, ubicats a
l’interior d’una cambra cuirassada de l’entitat bancària
per a ús del client sol·licitant del servei mitjançant el
pagament de la comissió corresponent.

Els avantatges que reporta al client són la seguretat
el secret en la conservació de documents, objectes,
joies, valors, diners, etc. L’entitat no rep aquests béns
i no ha de conèixer el contingut de la caixa. La utilit-
zació de les caixes es fa sempre dins de l’horari d’a-
tenció al públic a les oficines, i l’obertura necessita
dues claus: una que té el client i l’altra que té l’enti-
tat. A més, el client ha de signar al llibre de registre
de visites, tant a l’entrada com a la sortida, i s’ano-
ten totes dues hores.

C Bústia permanent 
d’ingressos

Les entitats bancàries presten uns serveis no subjectes
a horaris d’oficines ni als llocs d’ubicació d’aquestes ofi-
cines. Són els serveis de caixers automàtics (ja vistos
en l’apartat 11.1) i de bústies permanents d’ingressos.
Les bústies permanents d’ingressos són caixes fortes

instal·lades a les façanes de les oficines, en les quals
els clients i els usuaris del servei (comerços i botigues)
poden dipositar les recaptacions diàries de la seva
activitat a qualsevol hora.

És un servei gratuït formalitzat en contracte, mitjançant
el qual es lliura al client una clau de la bústia d’ingres-
sos i un recipient, habilitat per a aquest efecte, nume-
rat i amb clau. Al mateix temps, es proporciona al client
una assegurança que cobreix els riscos de robatori
durant el transport dels fons des del seu establiment
fins a l’ingrés a la bústia.

11. Serveis bancaris
11.6 Serveis diversos

Serveis diversos11.6

• Compra o subscripció de valors
• Dipòsit, custòdia i administració de valors
• Cobrament de dividends i interessos
• Ampliacions de capital  
• Pagament de dividends passius
• Bescanvis o conversions d’obligacions per accions
• Amortitzacions d’obligacions i bons
• Venda de valors

Serveis relacionats
amb valors mobiliaris que presten

les entitats bancàries

Taula 11.7. Serveis en la intermediació de valors mobiliaris.
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El client ha d’introduir al recipient, juntament amb la
quantitat recaptada (diners en metàl·lic o xecs), un full
d’abonament amb la seva signatura i especificar-hi la
suma total. L’oficina corresponent comprova cada dia els
recipients i remet als clients el resguard acreditatiu de
l’ingrés realitzat.

Les diferències que es puguin produir entre la quantitat
ressenyada a l’imprès d’abonament i la quantitat con-
trolada pel banc no es poden reclamar per part del
client, atès que el client renuncia expressament a recla-
mar-les en el contracte.

D Xecs de viatge

Són una classe de xecs lliurats per les entitats bancà-
ries en moneda estrangera convertible o en moneda

nacional, que són utilitzats pels clients en els seus
viatges a països estrangers, amb la qual cosa s’evita
portar grans sumes de diners.

Els xecs de viatge són emesos per empreses multinacio-
nals del sector, com ara MasterCard, American Express,
Visa, etc., que tenen una solvència reconeguda i una
implantació internacional en entitats bancàries, hotels,
agències de viatge, etc. (vegeu la figura 11.7).

Les entitats bancàries lliuren els xecs sol·licitats pels
seus clients i en cobren els imports en efectiu o mitjan-
çant càrrec en compte. En cas de robatori, després que
el client ho hagi denunciat prèviament, les entitats
reintegren l’import al titular.

Les comissions que apliquen les entitats solen ser de
6,01€ en els cobraments en efectiu i del 0,4 % del nomi-
nal quan es carrega en compte (amb un mínim de 6,01 €).
Els xecs de viatge són un mitjà de pagament que es
troba en desús progressiu, a causa de la implantació i
l’expansió general de les targetes de crèdit.

E Altres serveis

A més dels serveis exposats, les entitats bancàries en
presten altres de naturalesa diversa, com ara:

• Informes i referències comercials sobre particulars
i empreses, obtinguts de les seves pròpies fonts
d’informació, per mitjà d’agències especialitzades,
del Registre d’Acceptacions Impagades (RAI), del
Registre de la Propietat, etc.

• Recollida i lliurament d’efectiu als domicilis dels
clients mitjançant la utilització d’empreses espe-
cialitzades en transports blindats de fons. La factu-
ració d’aquest servei és a càrrec del client.

• Informes sol·licitats per empreses d’auditoria.

• Sol·licitud de xecs, ingressos o transferències con-
tra comptes al Banc d’Espanya.

• Correspondència relacionada amb les operacions
dels clients (actives, passives i de serveis) i amb
qualsevol informació o publicitat, que vulgui trans-
metre l’entitat bancària.
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Fig. 11.7. Pots consultar a Internet com funcionen i com es contracten els xecs de viatge
(www10.americanexpress.com/sif/cda/page/0,1641,23075,00.asp i http://bancaja.es/VAL/empresas/productos/fichaProductos.aspx?ID=636).
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Actualment, a Espanya hi ha dues institucions de pro-
tecció del client davant de les actuacions de qualsevol
entitat financera, bé sigui bancària o de finançament
no bancari (unitat 1). Aquestes dues institucions són:

• El «Defensor del Client», normativament parlant,
o el «Servei d’Atenció al Client», en la pràctica
financera habitual.

• El Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya.

Cal destacar, abans de veure’n el funcionament, que les
actuacions o les resolucions d’aquestes institucions no

tenen força jurídica per obligar les entitats a resca-
balar els perjudicis ocasionats als clients, encara que
constitueixen prova per a la via judicial. Tanmateix,
les entitats financeres solen complir les conclusions
que expressen els informes del Servei d’Atenció al
Client i, sobretot, del Servei de Reclamacions del Banc
d’Espanya, per raons d’imatge, comercials i de sancions
administratives.

Les entitats financeres poden crear (és voluntari),
individualment o conjuntament amb d’altres, l’òrgan o
la institució del Defensor del Client, amb la finalitat
de salvaguardar els drets i els interessos dels seus
clients; si ho fan, ho han de comunicar al Banc d’Es-
panya. No totes les entitats tenen aquest òrgan.

Els clients de les entitats financeres poden reclamar

per escrit davant el Servei d’Atenció al Client, sempre
que considerin perjudicats els seus drets i interessos i
no s’hagi produït resposta satisfactòria per part de l’en-
titat financera cap a ells.

El Servei té un termini de dos mesos per fer les ges-
tions oportunes encaminades a una solució entre l’en-
titat financera i el client, i dins d’aquest període n’ha
d’emetre una resolució. Si s’arriba a un acord satisfac-
tori per a les parts afectades en la reclamació, conclou
el procés. Si no, el client pot reclamar davant el Banc
d’Espanya.

El Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya intervé
directament davant una sol·licitud per escrit de clients
l’entitat financera dels quals no té establerta la insti-
tució del Defensor del Client. Així mateix, actua en

segon lloc, després de la reclamació prèvia per escrit,
en els supòsits següents:

• El Defensor del Client no admet a estudi o tràmit la
reclamació del client. Aquesta denegació ha d’estar
motivada.

• Resolució no satisfactòria per al reclamant.

• Transcurs de dos mesos sense resolució, des de la
data de presentació de la sol·licitud davant el
Defensor del Client.

El procediment de reclamació davant el Servei de
Reclamacions del Banc d’Espanya comporta les formali-
tats següents:

• Sol·licitud per escrit, que ha de contenir: dades
personals del reclamant; identificació de l’entitat
reclamada; fets, raons i qüestions sobre els quals
se sol·licita el pronunciament del servei; data de
reclamació al Defensor del Client (si n’hi ha), i
lloc, data i signatura. S’han d’adjuntar totes les
proves documentals i les resolucions del Defensor
del Client.

11. Serveis bancaris
11.7 Institucions de defensa dels clients

Institucions de defensa dels clients11.7

Fig.11.8. Pàgina web del Banc d’Espanya sobre queixes i reclamacions 
de l’usuari (www.bde.es/servicio/reclama/reclama.htm).

u_11.qxd_6  20/12/07  18:49  Página 181



• Les reclamacions es poden presentar directament
al Servei, ubicat a la seu central del Banc d’Es-
panya, o a les seves sucursals. Les que es presen-
tin a sucursals es remeten immediatament a la
central.

• Un cop rebuda la reclamació per part del Servei,
es procedeix a l’obertura de l’expedient correspo-
nent. Si es considera que a l’expedient li man-
quen dades i justificacions documentals, es
demanen al reclamant en un termini de deu dies.

• Les parts afectades tenen accés a l’expedient
corresponent. L’entitat financera és notificada
perquè pugui fer al·legacions.

• L’expedient s’ha de resoldre en el termini màxim
de tres mesos des de l’última actuació realitzada.

• L’expedient conclou amb un informe motivat del
Servei, que es comunica a les parts. L’informe ha
de contenir unes conclusions clares, en les quals
consti si hi ha hagut trencament de les normes
de disciplina financera i si l’entitat s’ha ajustat
o no a les bones pràctiques i usos bancaris.

Si l’informe emès expressa que hi ha hagut perjudici per
al reclamant, l’entitat financera pot rescabalar o no el
reclamant. El Banc d’Espanya, en tots dos casos, arxi-
varà la reclamació, i l’expedient quedarà com a antece-
dent a l’efecte legal que correspongui.

Això no obstant, el Banc d’Espanya pot sancionar l’en-
titat reclamada, sempre que aquesta entitat hagi incor-
regut en indisciplina, conductes delictives o infraccions
tributàries, de control de canvis, de consum o de com-
petències.

Com ja s’ha indicat al principi de l’apartat, el Banc d’Es-
panya no té competències per obligar les entitats a
reparar els possibles perjudicis ocasionats al client, ja
que això correspon a la jurisdicció ordinària.

La utilitat més important dels informes emesos pel Ser-
vei de Reclamacions del Banc d’Espanya és que consti-
tueixen un principi de prova d’unes irregularitats, si
s’escau, que, si bé ha de valorar l’autoritat judicial,
orienten el client sobre les possibilitats i la convenièn-
cia d’acudir als tribunals. Anualment, es publica una
memòria del Servei de Reclamacions que inclou un
resum dels expedients tramitats.
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11.7 Institucions de defensa dels clients

Fig. 11.9. Seu del Banc d’Espanya (Madrid).
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Conceptes bàsics

Targetes bancàries. Són mitjans de pagament que possibili-
ten als titulars adquirir béns o serveis als establiments adhe-
rits al sistema de pagament mitjançant targeta, i fer deter-
minades operacions en caixers automàtics o a les oficines
bancàries.

Targetes de dèbit. Són aquelles que permeten als seus titulars
retirar fons i fer ús de qualsevol altre servei que presten els cai-
xers automàtics, com també pagar les compres i els serveis als
establiments adherits.

Targetes de crèdit. Són mitjans de pagament amb càrrec ajor-
nat en el compte bancari associat que permeten fer compres i
disposar d’efectiu sense tenir prou saldo en el compte.

Les modalitats de reemborsament de què disposen les targe-
tes de crèdit són:

• Pagament total. Consisteix a reemborsar la totalitat de les
quantitats disposades en el mes anterior.

• Pagament ajornat percentual. S’amortitza un percentatge
pactat sobre el saldo disposat i pendent d’amortitzar.

• Pagament fix mensual. És la quantitat fixa acordada entre
un mínim i un màxim.

Domiciliacions de cobraments. Són ordres d’ingrés en comp-
tes bancaris, donats pels titulars a empreses i entitats diferents
deutores respecte als titulars.

Domiciliacions de pagaments. Són ordres d’autorització per
part del client a l’entitat bancària perquè atengui pagaments
determinats, amb càrrec al compte del client.

Transferència. És el trasllat de fons d’un compte a un altre, de
diferents titulars del compte o de diferent entitat.

Traspàs. És el trasllat de diners entre comptes del mateix titu-
lar, oberts en la mateixa entitat.

Ordre d’abonament. És la transferència el pagament de la qual
fa l’ordenant en efectiu i no a través del càrrec en compte.

Ordre de pagament. És el lliurament en efectiu al beneficiari,
després del pagament previ en efectiu o càrrec en compte de
l’ordenant.

Gestió de cobrament d’efectes comercials. És el cobrament,
en el moment del venciment, dels efectes lliurats pels clients
a l’entitat bancària per al seu cobrament mitjançant aquest
sistema.

Moneda estrangera. Són els diners de curs legal d’un país dife-
rent del propi: diners en metàl·lic i bitllets.

Divisa. És la moneda d’un altre país, excepte els bitllets, més
els mitjans de pagament com ara xecs, lletres, etc., emesos en
moneda estrangera; també, les transferències o els ingressos
procedents de l’exterior en moneda estrangera.

Tipus de canvi o cotització. És el valor en moneda nacional
d’una divisa o bitllet estranger.

La valoració de les operacions de canvi són de dues classes:

• Importacions

• Exportacions

Serveis diversos

— Dipòsit de valors.
— Caixes de seguretat de lloguer.
— Bústies permanents d’ingressos.
— Xecs de viatge.

Import de la compra 5 Pagament en divises ?
? Cotització 1 Despeses

Import de la venda 5 Preu acordat ?
? Cotització 2 Despeses
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Activitats

Quines despeses solen cobrar les entitats bancàries
al client per l’ús de la targeta de dèbit?

Expressa dues diferències principals entre la targeta
de dèbit i la de crèdit.

El senyor Jesús Gómez ha disposat de 1 800 € amb
la targeta de crèdit al llarg del mes i no té pendent
de reemborsar cap quantitat.

Quin import hauria d’amortitzar en els casos de
pagament total, ajornat amb percentatge del 25 %
i fix mensual de 540 €?

R: 1 800 €; 450 €; 540 €.

Elabora un quadre comparatiu de les targetes de
dèbit i de crèdit, tenint en compte en les targetes
de crèdit les modalitats de reemborsament, que
contingui els criteris de disposició, el cost per inte-
ressos i les comissions.

Enumera els cobraments i els pagaments més fre-
qüents que poden tenir domiciliació bancària.

R: Apartat 11.2.

Emplena un imprès de domiciliació de pagaments amb
dades fictícies de l’ordenant, el banc i el beneficiari.

R: Vegeu el cas pràctic 2.

Emplena una ordre de transferència amb dades fic-
tícies de l’ordenant i del beneficiari, que han de
tenir els comptes a la mateixa entitat i població.

R: Vegeu el cas pràctic 3.

L’empresa AGRIS, SL, va lliurar a la seva entitat
bancària per a la gestió de cobrament tres lletres
l’import de les quals va ser de 6 611,13 €,
13 823,28 € i 5 679,72 €.

L’entitat bancària va efectuar els cobraments de les
lletres, respectivament, en les seves dates de ven-
ciment corresponents.

La comissió aplicada va ser del 3 ‰ i les despeses
de correu van ser de 0,30 € en cada lletra. Calcula
el líquid resultant de les operacions de gestió de
cobrament.

R: Total de despeses: 92,09 €.
Líquid: 26 112,04 €.

PAPI, SA, té a la seva cartera quatre lletres de
1 000 €, 2 000 €, 4 000 € i 3 000 € amb venciment
d’aquí a un mes, per la qual cosa decideix lliurar-les
en gestió de cobrament al Banc X. Sabent que el
banc fa el cobrament de les lletres al seu venci-
ment, que aplica una comissió del 4 ‰ sobre el
nominal i que les despeses de correu ascendeixen a
0,5 €, calcula el líquid resultat de la gestió de
cobrament. Data actual.

R: 9 953,10 €.

Una empresa espanyola compra a una altra japo-
nesa productes per valor d’1 000 000 de iens. Quin
serà l’import de l’operació si el pagament es fa a
través de compte bancari en moneda nacional, on
la comissió és de l’1 % sobre l’import d’adquisició?
Pren el tipus de canvi segons la cotització del dia
de la resolució de l’activitat.

Calcula l’import de l’operació de compra de bitllets
realitzada per un client bancari espanyol a través
del seu compte, si l’entitat aplica una comissió del
2 % i es compren 20000 dòlars canadencs. Canvi en
la data: 1,4020 dòlars canadencs per euro.

R: 14 293,87 €.

Calcula l’import de l’operació de compra de bitllet
realitzada per un client bancari espanyol a través
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del seu compte, si l’entitat aplica una comissió
del 2 ‰ i es pretén comprar els bitllets en curs
als Països Baixos per un import de 5 000 €. 

R: No cal fer aquesta operació, ja que els Països
Baixos tenen la mateixa moneda.

Busca a la premsa diària, en els apartats d’informa-
ció econòmica, o a través d’adreces d’Internet, les
taules de cotització de les divises i els bitllets
estrangers i compara’n l’evolució entre dues dates.
Presenta els resultats per a, com a mínim, quatre
monedes estrangeres i comenta’ls.

Fes una llista amb adreces d’Internet que puguin
ser útils per als continguts d’aquesta unitat. Ha de
tenir com a mínim deu adreces.

Cerca a la pàgina web del Banc d’Espanya les carac-
terístiques de les queixes i les reclamacions.

Explica quan s’utilitza una caixa de seguretat i els
avantatges i despeses que té.

Llegeix les afirmacions següents i marca amb una
creu si són vertaderes (V) o falses (F).

La bústia permanent d’ingressos:
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— Té el mateix horari que el banc
— Normalment es troba a l’interior 

de l’oficina bancària.
— Acostuma a tenir un preu elevat.
— Admet l’ingrés de xecs.
— Serveix, entre d’altres coses, 

per dipositar-hi recaptacions 
diàriament.

— Requereix que se signi el full 
d’abonament.
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