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De conformitat amb el que disposa la Llei 16/2009, de 13 de novembre, 
de serveis de pagament (d’ara endavant, també LSP) i amb el que esta-
bleix l’Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les 
condicions i requisits d’informació aplicables als serveis de pagament, 
aquest document serveix per expressar i donar a conèixer als nostres 
clients i usuaris les condicions aplicables a les operacions de pagament 
que realitzin amb la nostra entitat.

Al mateix temps, aquest document constitueix un annex comú de condi-
cions complementàries de determinats contractes afectats per la LSP, els 
quals són: contractes de compte corrent, crèdit en compte corrent, targe-
tes de crèdit i/o dèbit, i banca en línia. En cas de possibles discrepàncies 
entre les clàusules d’aquests contractes i les condicions establertes en 
aquest document, les condicions que prevalen són aquestes últimes.

En relació amb els serveis de pagament, per al que no es disposa en 
aquest document és d’aplicació el que estableix l’Ordre EHA/1608/2010 
i les seves possibles modificacions futures.

Aquest document es publicarà al web d’Arquia – Caja de Arquitectos 
(www.arquia.es) i també estarà disponible per a clients potencials com a 
informació prèvia a la subscripció de la prestació de serveis de pagament 
oferts per Caja de Arquitectos.

Quant als contractes afectats, esmentats anteriorment, estan a disposició 
del client a la nostra xarxa d’oficines i en el nostre servei de banca en línia, 
Arquia Red, per tal que pugueu disposar de les condicions actualitzades, 
tant en paper com en un altre suport durable.

0.-  TERMINOLOGIA

Als efectes de la LSP, es considera:

«Proveïdor de serveis de pagament»: qualsevol organisme públic, entitat 
o empresa amb autorització per prestar serveis de pagament a Espanya 
o a qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com els de ter-
cers països que es dediquen professionalment a la prestació de serveis 
de pagament.

«Servei de pagament»: qualsevol de les activitats comercials següents:

a) Els serveis que permeten l’ingrés d’efectiu en un compte de paga-
ment i totes les operacions necessàries per a la gestió del mateix 
compte de pagament.

b) Els serveis que permeten la retirada d’efectiu d’un compte de pa-
gament i totes les operacions necessàries per a la gestió del mateix 
compte de pagament.

c) L’execució d’operacions de pagament, inclosa la transferència de 
fons, a través d’un compte de pagament al proveïdor de serveis de 
pagament de l’usuari o a un altre proveïdor de serveis de pagament:

 1r. Execució de càrrecs domiciliats, inclosos els càrrecs domiciliats 
no recurrents.

 2n. Execució d’operacions de pagament mitjançant una targeta de 
pagament o un dispositiu similar.

 3r. Execució de transferències, incloses les ordres permanents.

d) L’execució d’operacions de pagament quan els fons estiguin coberts 
per una línia de crèdit oberta per a un usuari de serveis de pagament:

 1r. Execució de càrrecs domiciliats, inclosos els càrrecs domiciliats 
no recurrents.

 2n. Execució d’operacions de pagament mitjançant una targeta de 
pagament o un dispositiu similar.

 3r. Execució de transferències, incloses les ordres permanents.

e) L’emissió i l’adquisició d’instruments de pagament.

f) L’enviament de diners.

g) L’execució d’operacions de pagament en les quals es transmeti el 
consentiment de l’ordenant a executar una operació de pagament 
mitjançant dispositius de telecomunicació, digitals o informàtics, i es 
realitzi el pagament a través de l’operador de la xarxa o el sistema de 
telecomunicació o informàtic, que actua únicament com a intermediari 
entre l’usuari del servei de pagament i el prestador de béns i serveis.

«Entitat de pagament": persona jurídica a la qual s’hagi atorgat una auto-
rització per prestar i executar serveis de pagament.

«Operació de pagament»: acció iniciada per l’ordenant o pel beneficiari 
que consisteix a situar, transferir o retirar fons, amb independència de 
qualsevol obligació subjacent entre ambdós.

«Ordenant»: persona, física o jurídica, titular d’un compte de pagament, 
que autoritza una ordre de pagament a partir d’aquest compte o, en cas 
que no existeixi un compte de pagament, la persona, física o jurídica, que 
dicta una ordre de pagament.

«Beneficiari»: persona, física o jurídica, que sigui el destinatari previst dels 
fons que han estat objecte d’una operació de pagament.

«Usuari de serveis de pagament»: persona, física o jurídica, que faci ús 
d’un servei de pagament, ja sigui com a ordenant, com a beneficiari o 
com a ordenant i beneficiari.

«Consumidor»: persona física que, en els contractes de serveis de pa-
gament que són objecte de la present llei, actua amb finalitats alienes a 
la seva activitat econòmica, comercial o professional.

«Servei d’enviament de diners»: servei de pagament que permet o bé 
rebre fons d’un ordenant sense que es creï cap compte de pagament 
a nom de l’ordenant o del beneficiari, amb la única finalitat de transferir 
una quantitat equivalent a un beneficiari o a un altre proveïdor de serveis 
de pagament que actuï per compte del beneficiari, o bé rebre fons per 
compte del beneficiari i posar-los a la seva disposició .

«Compte de pagament»: compte a nom d’un o de diversos usuaris de 
serveis de pagament que sigui utilitzat per a l’execució d’operacions de 
pagament.

«Ordre de pagament»: qualsevol instrucció cursada per un ordenant o 
beneficiari al seu proveïdor de serveis de pagament per la qual se sol·liciti 
l’execució d’una operació de pagament.

«Data de valor»: moment utilitzat per un proveïdor de serveis de paga-
ment com a referència per al càlcul de l’interès sobre els fons abonats o 
carregats a un compte de pagament.

«Identificador únic»: combinació de lletres, xifres o signes especificats pel 
proveïdor de serveis de pagament a l’usuari d’aquests serveis que aquest 
últim ha de proporcionar amb l’objectiu d’identificar de forma inequívoca 
l’altre usuari del servei de pagament, el seu compte de pagament en una 
operació de pagament o ambdós.

«Instrument de pagament»: qualsevol mecanisme o mecanismes perso-
nalitzats, o conjunt de procediments acordats pel proveïdor de serveis de 
pagament i l’usuari del servei de pagament, que l’usuari utilitza per iniciar 
una ordre de pagament.

«Càrrec domiciliat»: servei de pagament destinat a efectuar un càrrec en 
el compte de pagament de l’ordenant, en el qual l’operació de pagament 
és iniciada pel beneficiari segons el consentiment donat per l’ordenant 
al beneficiari, al proveïdor de serveis de pagament del beneficiari o al 
proveïdor de serveis de pagament del mateix ordenant.

A més, i als efectes d’aquest document, ens referirem a l’usuari del servei 
de pagament de forma indistinta com a Client o Usuari.

1.  SOBRE EL PROVEÏDOR DE SERVEIS DE PAGAMENT

Als efectes d’aquest document, la informació del vostre proveïdor de 
serveis és:

Denominació social:

Caja de Arquitectos. S. Coop. de Crédito – NIF: F08809808 – Reg. 
Banc d’Espanya núm. 3183. Registre Mercantil de Barcelona, Tom 
20161, Foli 1, Full núm. B-2363 (d’ara endavant, Caixa o Entitat).

Domicili social:

C/ Arcs, 1, 08002 Barcelona (Espanya)

Portal d’Internet "www.arquia.es":

El domini “arquia.es” és propietat de Caja de Arquitectos S. Coop. de 
Crédito i es troba registrat en el Registre Mercantil de Barcelona.

Regulació i supervisió:

La Caixa, dotada de personalitat jurídica pròpia i independent, els seus 
estatuts i el seu funcionament es basen en la legislació sobre coopera-
tives de crèdit del Ministeri de Treball i Seguretat Social, així com en la 
normativa de caràcter tècnic i financer del Ministeri d’Economia i Hisenda 
i del Banc d’Espanya.
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Des d’un punt de vista de control, el bon funcionament de la Caixa es 
regula per diversos mitjans: la normativa bancària de les cooperatives de 
crèdit i la supervisió del seu compliment per part del Banc d’Espanya.

2.  SOBRE L’ÚS DELS SERVEIS DE PAGAMENT

Als efectes d’aquest document, i expressats en altres termes, es consi-
deren serveis de pagament que presta l’Entitat qualsevol dels següents:

• Serveis que permeten l’ingrés i la retirada d’efectiu en un compte de 
pagament (compte corrent, de crèdit, d’estalvi o a la vista) que els 
titulars hagin designat per a l’execució d’ordres d’operacions de pa-
gament. A més, s’inclouen les operacions necessàries per a la gestió 
dels moviments d’aquest compte en les condicions estipulades en el 
seu contracte.

• Enviaments de diners.

• Transferències (emissió i recepció, individuals o per remeses, pe-
riòdiques o no, d’àmbit nacional o internacional, entre usuaris de 
serveis de pagament ubicats en algun dels estats membres de la 
Unió Europea i altres estats europeus subjectes a l’aplicació de la 
normativa europea).

• Càrrecs domiciliats (per remeses o individuals, inclosos els no re-
currents, i acomptes de crèdit o rebuts, cedits per a cobrar-los o 
descomptar-los).

• Adquisició i/o emissió de targetes de crèdit i/o dèbit. 

• L’execució d’operacions de pagament (o d’abonament) mitjançant 
una targeta, un dispositiu o un sistema equivalent, a través de la 
banca en línia o a través de passarel·les de pagament d’operadors 
telemàtics intermediaris entre els titulars i l’Entitat.

I, igualment, ens referirem a l’usuari del servei de pagament de forma 
indistinta com a Client o Usuari.

2.1. Identificador únic que l’usuari de serveis de pagament ha de 
facilitar per a la correcta execució d’una ordre de pagament.

IBAN (International Bank Account Number o Codi Internacional de 
Compte Bancari).

Es tracta d’un codi de fins a 34 caràcters alfanumèrics que identifiquen 
un compte bancari obert en una entitat financera en qualsevol lloc del 
món.

 La seva composició, i en l’ordre que segueix, és:

• Codi de país: 2 caràcters alfanumèrics que identifiquen el país (ES: 
Espanya).

• Dígits de control: 2 dígits que permeten validar l’IBAN complet.

• Núm. de compte bancari propi de cada país (a Espanya són 20 
posicions i es correspon amb el CCC o codi de compte client en 
l’àmbit nacional).

BIC (codi internacional d’identificació bancària, també conegut popular-
ment com a cofi swift).

 Es tracta d’un codi alfanumèric (de 8 a 11 caràcters) que identifica 
una entitat financera en l’àmbit internacional. 

 El codi IBAN, junt amb el BIC, facilita el tractament automatitzat de 
cobraments i pagaments transfronterers, sobretot les transferències.

El codi IBAN, corresponent a cada un dels comptes d’usuari, es pot 
consultar en els extractes, a la banca en línia (Arquia Red) i a qualsevol 
de les nostres oficines.

El codi BIC de Caja de Arquitectos és CASDEBB.

Quan l’usuari ordeni a la Caixa de fer una transferència intracomunitària 
ha d’aportar el BIC i l’IBAN del beneficiari, i així, pel que fa a comissions, 
podrà ser tractada en les mateixes condicions que una transferència na-
cional del mateix import.

2.2. Sobre la recepció d’ordres de pagament

La Caixa considera rebuda una ordre de pagament en el moment que es 
produeix realment. Si el dia de recepció no és hàbil, es considera rebuda 
el dia hàbil següent.

Les ordres de pagament rebudes a partir de les 13 h d’un dia hàbil 
generalment es consideren rebudes el dia hàbil següent, ja que la ges-
tió sol dependre dels horaris límit establerts en els diferents sistemes 
d’intercanvi i compensació.

2.3. Sobre l’autorització d’operacions

Les operacions de pagament es consideren autoritzades quan l’Usuari 
ordenant hagi donat el consentiment exprés per a executar-les. Si no es 
té aquest consentiment, es consideren no autoritzades.

El consentiment de les operacions de pagament es considera conce-
dit quan el Client n’hagi donat l’autorització de conformitat amb el que 
estableixen els contractes que la regulen, quan l’Usuari estengui una 
ordre signada o signi el justificant del servei sol·licitat, o bé quan s’utilitzin 
els instruments de pagament pactats entre l’Usuari i la Caixa, inclosa la 
banca en línia.

El consentiment exprés pot manifestar-se per escrit o mitjançant una 
comunicació telemàtica amb signatura electrònica reconeguda per la 
nostra Entitat.

2.4. Sobre la retirada del consentiment i la revocació d’ordres de 
pagament

L’Usuari pot revocar el consentiment d’ordres de pagament mitjançant 
una comunicació expressa o una comunicació telemàtica amb signa-
tura electrònica reconeguda per la nostra Entitat, amb les limitacions 
següents: 

• El Client no pot revocar una ordre de pagament un cop el proveïdor 
de serveis de l’ordenant l’hagi rebut, excepte en el que s’indica a 
continuació. 

• En operacions de pagament iniciades pel beneficiari, l’usuari no pot 
revocar l’ordre de pagament un cop s’hagi enviat l’ordre o el consen-
timent al beneficiari. A aquest efecte es necessita l’acord exprés del 
beneficiari. 

• Si el moment de la recepció dels fons és una data prèviament acor-
dada entre l’usuari que inicia l’ordre de pagament i la Caixa, es pot 
revocar l’ordre de pagament, com a màxim, al final del dia hàbil ante-
rior a la data pactada.

• En cas de càrrecs domiciliats, l’Usuari pot revocar una ordre de 
pagament, com a màxim, al final del dia hàbil anterior al càrrec de 
l’operació. A aquest efecte es necessita l’acord exprés del beneficiari. 
Tot això sense prejudici dels drets de devolució establerts en la LSP 
i en la seva normativa de desenvolupament.

Un cop transcorreguts els terminis esmentats, el Client no pot revocar 
les ordres de pagament.

Si el consentiment es va prestar per a una sèrie d’operacions de paga-
ment, la seva revocació implica que totes les operacions de pagament 
derivades o que puguin generar-se a partir de la revocació del consenti-
ment es consideraran no autoritzades.

Per la gestió de revocar una ordre de pagament, la Caixa podria fer 
repercutir en el Client una comissió en concepte de despeses de revo-
cació, import que s’establirà i serà públic en els nostres taulers d’anuncis 
(oficines i web www.arquia.es).

La LSP preveu altres supòsits en què l’autorització concedida també 
podria ser revocada a l’Usuari, com per exemple:

• Si no fa ús de l’autorització en un termini de dotze mesos.

• Si interromp de fet les activitats específiques del seu objecte social 
durant un període superior a sis mesos.

• Si s’acredita que va obtenir l’autorització per mitjà de declaracions 
falses o per un altre mitjà irregular.

• Si incompleix les condicions que van motivar l’autorització.

2.5. Sobre el rebuig d’ordres de pagament

La Caixa, d’acord amb la legislació i la normativa aplicable en cada mo-
ment, pot rebutjar l’execució d’una ordre de pagament si l’Usuari no ha 
facilitat la informació necessària i addicional que es necessita per a exe-
cutar-la correctament. En aquests casos, s’ha d’informar oportunament 
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l’Usuari dels motius que han causat el rebuig i de les vies de què disposa 
per reparar els errors trobats.

Per la gestió de rebuig d’una ordre de pagament, la Caixa podria fer 
repercutir en el Client una comissió en concepte de despeses de rebuig, 
import que s’establirà i serà públic en els nostres taulers d’anuncis (ofi-
cines i web www.arquia.es).

A més, la Caixa es reserva la facultat a rebutjar l’emissió o la recepció 
d’una ordre de pagament amb un determinat país o amb una determinada 
entitat per motius relacionats amb possibles impactes per a l’Entitat deri-
vats de mesures restrictives o sancionadores internacionals.

2.6. Sobre el termini màxim d’execució

El termini màxim d’execució de les operacions de pagament efectuades 
en euros i de les operacions de pagament en què el proveïdor de serveis, 
tant de l’ordenant com del beneficiari, estigui situat a la Unió Econòmica 
Europea és el dia hàbil següent a la seva recepció (vegeu-ne la definició 
i els límits a la condició 2.4 d’aquest mateix apartat). Dites operacions 
s’assentaran en el compte en aquella data tret de força major, cas en 
què es respectarà la data de valoració disponible. Tanmateix, si l’ordre 
de pagament es va iniciar en paper, aquest termini es podria ampliar en 
un dia hàbil.

Cas particular de "transferències":

De forma transitòria, fins al dia 1 de gener de 2012 el termini màxim 
d’execució serà de tres dies hàbils, tret de les transferències domèsti-
ques o nacionals, en què serà de dos dies hàbils. Aquests terminis es 
poden ampliar en un dia hàbil més si van ser iniciades en paper. Quan el 
client sigui el beneficiari de la transferència, l’abonament al seu compte 
de pagament s’ha de realitzar immediatament després que la Caixa hagi 
rebut els fons. En tot cas, en operacions de transferència dins de la Unió 
Europea, el termini d’execució no pot excedir els quatre dies hàbils a 
comptar des del moment de la recepció de l’ordre de pagament. 

2.7. Sobre la notificació d’operacions no autoritzades o 
d’operacions de pagament executades incorrectament

1. Quan l’Usuari tingui coneixement que s’ha produït una operació de 
pagament no autoritzada o executada incorrectament, ho ha de comuni-
car sense tardança injustificada a la Caixa per tal de poder rectificar-la.

2. Tret dels casos en què no s’hagi proporcionat a l’usuari la informació 
corresponent a l’operació de pagament o no se l’hi hagi fet accessible, la 
comunicació a què fa referència el paràgraf anterior s’ha de produir en un 
termini màxim de tretze mesos des de la data del càrrec o de l’abonament. 
Quan l’usuari no sigui un consumidor, les parts poden pactar un termini 
inferior distint del que es preveu en el paràgraf anterior.

2.8. Sobre la responsabilitat del proveïdor de serveis de paga-
ment en cas d’operacions de pagament no autoritzades

Sense perjudici del que disposa l’article 29 de la LSP (Notificació 
d’operacions no autoritzades o d’operacions de pagament executades 
incorrectament) i de les indemnitzacions per danys i prejudicis a què pu-
gui optar de conformitat amb la normativa aplicable al contracte subscrit 
entre l’ordenant i la Caixa, en cas que s’executi una operació de pagament 
no autoritzada, la Caixa, en qualitat de proveïdor de serveis de pagament 
de l’ordenant, li retornarà d’immediat l’import de l’operació no autoritzada 
i, si escau, restablirà en el compte de pagament en què s’hagi carregat 
dit import l’estat en què es trobaria si no s’hagués efectuat l’operació de 
pagament no autoritzada.

2.9. Sobre la responsabilitat de l’ordenant en cas d’operacions 
de pagament no autoritzades

Tot i el que disposa l’article 31 de la LSP (Responsabilitat del proveïdor 
de serveis de pagament en cas d’operacions de pagament no autoritza-
des), l’ordenant ha de suportar, fins a un màxim de 150 euros, les pèrdues 
derivades d’operacions de pagament no autoritzades que resultin de l’ús 
d’un instrument de pagament extraviat o sostret.

L’ordenant ha de suportar el total de les pèrdues que afronti com a conse-
qüència d’operacions de pagament no autoritzades que siguin fruit de la 

seva actuació fraudulenta o de l’incompliment, deliberat o per negligència 
greu, d’alguna de les seves obligacions d’acord amb l’article 27 de la 
LSP (Obligacions de l’usuari de serveis de pagament en relació amb els 
instruments de pagament).

Tret del cas d’actuació fraudulenta, l’ordenant no ha de suportar cap con-
seqüència econòmica per l’ús, amb posterioritat a la notificació a què fa 
referència l’article 27.b), d’un instrument de pagament extraviat o sostret 
(vegeu l’apartat 2.7 d’aquest document).

Si la Caixa no disposa dels mitjans adequats per poder notificar en tot 
moment la pèrdua o la sostracció d’un instrument de pagament, segons 
el que disposa l’article 28.1.c) de la LSP, l’ordenant no s’ha de fer respon-
sable de les conseqüències econòmiques que es derivin de l’ús d’aquest 
instrument de pagament, llevat que hagi actuat de manera fraudulenta.

2.10. Sobre la determinació de la data de valoració i de la dis-
ponibilitat dels fons

Els detalls i les actualitzacions que es puguin anar produint es publicaran 
als taulers d’anuncis de l’entitat (oficines i web www.arquia.es).

Tanmateix, a tall d’exposició general, a les operacions de pagament en 
euros on els proveïdors de serveis de pagament estiguin situats a la Unió 
Europea, inclosos, a més, els que estiguin situats en estats que s’hagin 
adherit als requisits bàsics en el marc de la SEPA (Àrea única de paga-
ments en euros), són d’aplicació les regles següents:

• La data de valor de l’abonament al compte de pagament del bene-
ficiari no pot ser posterior al dia hàbil en què l’import de l’operació 
de pagament es va abonar en el compte del proveïdor de serveis de 
pagament del beneficiari.

• El proveïdor de serveis de pagament del beneficiari s’ha d’assegurar 
que la quantitat de l’operació de pagament estigui a disposició del 
beneficiari immediatament després que aquesta quantitat hagi estat 
abonada en el compte del proveïdor de serveis de pagament del 
beneficiari.

• La data de valor del càrrec en el compte de pagament de l’ordenant 
no pot ser anterior al moment en què l’import de l’operació de paga-
ment es carregui en aquest compte.

En el cas particular dels ingressos en efectiu:

• Quan el client sigui un consumidor i realitzi un ingrés en efectiu en 
un compte de pagament amb la mateixa moneda, pot disposar de 
l’import abonat el mateix dia en què s’efectuï l’ingrés.

• En cas que l’usuari de serveis de pagament no sigui un consumidor, 
es pot establir que es disposi de l’import ingressat com a màxim el dia 
hàbil següent al de la recepció dels fons. Així mateix, s’ha d’atorgar la 
mateixa data de valor als fons ingressats.

2.11. Sobre les devolucions d’operacions de pagament iniciades 
per un beneficiari o a través d’ell.

Requisits:

L’ordenant té dret que la Caixa li retorni la quantitat total corresponent a 
les operacions de pagament autoritzades, iniciades per un beneficiari o 
a través d’ell, que hagin estat executades sempre que es satisfacin les 
condicions següents:

a)  Quan es va donar l’autorització, aquesta no especificava l’import 
exacte de l’operació de pagament, i

b)  Aquest import supera el que l’ordenant podia esperar raonablement 
tenint en compte les seves pautes de despesa anteriors, les condi-
cions del seu contacte marc i les circumstàncies pertinents al cas.

A petició de la Caixa, l’ordenant ha d’aportar dades de fet referents a 
les condicions esmentades. L’ordenant no pot invocar motius relacionats 
amb el canvi de divisa quan s’hagi aplicat el tipus de canvi de referència 
acordat amb la Caixa.

En qualsevol cas, l’ordenant no té dret a devolució si ha transmès direc-
tament el seu consentiment a l’ordre de pagament a la Caixa i sempre 
que la Caixa o el beneficiari li hagin proporcionat o hagin posat a la seva 
disposició la informació relativa a la futura operació de pagament almenys 
amb quatre setmanes d’antelació a la data prevista.
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Sol·licituds de devolució:

1. L’ordenant pot sol·licitar la devolució a què fa referència el títol d’aquest 
apartat durant un termini màxim de vuit setmanes, comptades a partir 
de la data de càrrec dels fons en el compte.

2. En el termini de deu dies hàbils des de la recepció d’una sol·licitud de 
devolució, la Caixa ha de retornar l’import íntegre de l’operació de 
pagament o bé justificar-ne la denegació de la devolució. En aquest 
cas ha d’indicar els procediments de reclamació, judicials i extraju-
dicials, a disposició de l’usuari.

En cas de càrrecs domiciliats, aquesta denegació no es pot produir quan 
l’ordenant i el seu proveïdor de serveis de pagament hagin convingut en 
el contracte marc subscrit entre ells el dret de l’ordenant d’obtenir-ne la 
devolució, fins i tot en el supòsit que no es satisfacin les condicions que 
estableix a aquest efecte la secció anterior (requisits).

2.12. DEVOLUCIONS DE CÀRRECS DOMICILIATS: TERMINIS I 
MOTIUS

Per la seva importància i casuística, es dedica aquest apartat especial a 
les operacions de devolució de càrrecs domiciliats. Si necessiteu ampliar 
aquesta informació, us atendrem degudament a les nostres oficines o a 
través del formulari de contacte del web (www.arquia.es) i de la banca 
en línia, Arquia Red.

Tipologia:

Rebuts: corresponen a quotes o pagaments, generalment de caràcter 
periòdic, per subministraments o prestació de serveis.

Acomptes de crèdit: són els corresponents a drets de crèdit legítims 
ostentats pel client ordenant enfront dels seus deutors per operacions 
específiques de la seva activitat comercial o empresarial.

Aportacions de fons: són càrrecs domiciliats en els quals el client orde-
nant i beneficiari són la mateixa persona i en els quals, a més, existeixen 
limitacions pel que fa a l’import i a la freqüència.

Motius de devolució:

L’usuari ordenant de càrrecs (client que rep ordres de pagament domi-
ciliades iniciades per ell) pot efectuar devolucions de càrrecs per domi-
ciliacions pels motius els conceptes i les claus dels quals s’indiquen a 
continuació:

Clau / Concepte de la devolució

 1:  Incorrent.

 2:  No domiciliat, compte cancel·lat o inexistent.

 3:  Oficina domiciliatària inexistent.

 4:  Compte bloquejat.

 5:  Per ordre del client: error o baixa en la domiciliació o operació  
 no autoritzada

 6:  Per ordre del client: disconformitat amb l’import.

 7:  Càrrec duplicat, indegut, erroni o hi falten dades.

 8:  Més d’una aportació al mes (aportacions de fons)

 9:  El NIF del client ordenant no coincideix amb el del titular del 
compte domiciliatari (aportacions de fons)

Els motius de la devolució seran uns o altres en funció del dia en què 
es produeixi.

Terminis de devolució:

Les devolucions sol·licitades pel Client les gestionarà la Caixa a través 
dels subsistemes d’intercanvi dins dels terminis següents, comptats a 
partir de la data de liquidació de la presentació original i per a tots els 
tipus de càrrecs, tot i que hi ha una excepció en el termini ampliat quan 
es tracta d’acomptes de crèdit.

• Termini normal

5 dies hàbils per qualsevol classe de motiu; l’entitat del beneficiari (client 
emissor) no pot rebutjar la devolució.

• Termini ampliat

Fins a 58 dies naturals a partir del 6è dia, però només per als motius 5, 
6 i 7.

Excepcionalment, per a la modalitat d’acomptes de crèdit:

o  El client emissor podria rebutjar la devolució rebuda si no es com-
pleixen les condicions establertes a l’article 33.1 de la LSP.

o  L’entitat prenedora no ha de conèixer necessàriament les causes del 
rebuig; s’ha de limitar a cursar-lo. L’origen o la causa estan suposa-
dament recollits en un contracte marc subscrit entre el beneficiari i 
el deutor.

• Fora de termini 

o  Fins a 13 mesos a partir del 58è dia. Aquesta reclamació o devolució 
del deutor s’ha de basar en errors de la domiciliació, execució inco-
rrecta de l’ordre, autorització no acceptada en origen o autoritzacions 
de càrrec en compte mal regulades o pactades (com per exemple 
en els casos en què el proveïdor de serveis de pagament no hagi 
proporcionat a l’usuari la informació corresponent a l’operació de 
pagament o no l’hi hagi fet accessible).

o  Quan l’usuari no sigui un consumidor (segons la definició de la LSP), 
les parts poden pactar un termini inferior distint en un contracte marc.

3. INFORMACIÓ CONTRACTUAL 

1) Als efectes de la LSP, s’entén per contracte marc el contracte del 
producte o servei junt amb les condicions addicionals estipulades en 
aquest document.

2) En el cas dels serveis de pagament prestats per la Caixa, el Client, en 
qualitat de consumidor, pot resoldre el contracte marc en els terminis 
establerts en el contracte esmentat i en qualsevol moment. A aquest 
efecte, però, ha d’efectuar un preavís que no pot excedir d’un mes.

3) La Caixa es reserva el dret de resoldre el contracte i de cancel·lar 
el compte si els titulars són no-consumidors només amb l’avís als 
titulars en el domicili del compte, amb una antelació mínima de 15 
dies a la data en què s’hagi de considerar cancel·lada. 

4) Client i Entitat acorden que qualsevol modificació contractual del 
contracte marc es considera acceptada tret que el Client comuniqui 
a la Caixa que no l’accepta amb anterioritat a la data disposada a la 
seva entrada en vigor.

5) La Caixa es reserva el dret de bloquejar la utilització d’un instru-
ment de pagament per raons objectivament justificades relaciona-
des amb la seguretat de l’instrument de pagament, la sospita d’una 
utilització no autoritzada o fraudulenta de dit instrument o, en cas 
que l’instrument de pagament estigui associat a una línia de crèdit, 
si suposa un augment significatiu del risc que els titulars puguin ser 
incapaços de fer front a la seva obligació de pagament. L’Entitat 
ha d’informar els titulars del bloqueig de l’instrument de pagament 
d’acord amb la normativa vigent en cada moment.

6) L’Usuari autoritza la Caixa perquè, sense tràmits de notificació prèvia, 
pugui carregar les despeses de gestió de l’execució, la revocació o 
el rebuig d’operacions de pagament en qualsevol compte en el qual 
l’Usuari consti com a titular, però amb caràcter preferencial en el 
compte associat a l’operació.

7) Si l’Usuari intervé en una operació de pagament en qualitat 
d’ordenant o de beneficiari, ha de pagar les despeses i les comis-
sions per a aquella operació d’acord amb les tarifes de condicions, 
comissions i despeses repercutibles que en cada moment tingui es-
tablertes la Caixa.

8) Les modificacions dels tipus d’interès o de canvi s’han de comunicar al 
Client a través dels taulers d’anuncis de les nostres oficines i del por-
tal d’Internet de l’Entitat (www.arquia.es) o per via telemàtica (correu 
electrònic, banca a distància, etc.) si així ho acorden les parts.

 La mateixa forma i el mateix procediment regeixen les modificacions de 
les normes establertes a la Caixa sobre la data de valoració i disponi-
bilitat dels fons conseqüència de les operacions de pagament.

 Tanmateix, aquestes modificacions poden aplicar-se al Client de forma 
immediata i sense avís previ si es basen en tipus o canvis de referència 
pactats prèviament o si resulten més favorables per al Client.

9) Les comunicacions que hagin d’efectuar-se a l’Usuari com a conse-
qüència del contracte marc s’han de fer als domicilis que el Client 
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ha facilitat a la Caixa. El Client ha de comunicar a l’Entitat qualsevol 
variació de les dades en la major brevetat possible.

 No obstant això, si les parts ho convenen així, la Caixa pot remetre 
les comunicacions al Client a través de mitjans telemàtics o elec-
trònics o posar-les a la seva disposició a la banca en línia o en el 
portal d’Internet (www.arquia.es), sense perjudici del que preveu la 
normativa aplicada en cada moment.

10) La Caixa ha de remetre les comunicacions abans esmentades de 
forma gratuïta. Aquelles que tinguin caràcter periòdic s’han d’emetre 
amb la periodicitat indicada a les condicions generals dels contractes 
dels productes afectats, tret que les parts en convinguin una altra.

 El contingut s’ha d’ajustar al que la legislació vigent disposi en cada 
moment.

11) Els contractes i les comunicacions s’han de redactar en espanyol o 
en un altre idioma oficial de l’Estat espanyol, si així ho acorden les 
parts.

 En qualsevol moment el Client pot sol·licitar, en paper o en suport 
durable, les condicions dels contractes que tingui formalitzats amb 
la Caixa, així com les condicions establertes en aquest document. La 
banca en línia, Arquia Red, és una via ràpida i còmoda d’obtenir-les.

12) El que no disposi el contracte marc s’ha de regir pel que estableixen 
la LSP i la seva normativa de desplegament.

4. SOBRE ELS PROCEDIMENTS DE RECLAMACIÓ 

Si es presenta discrepància o controvèrsia en la interpretació, l’execució o 
el desenvolupament d’aquest contracte, el Client pot presentar per escrit 
qualsevol queixa o reclamació a la seva oficina o al servei d’atenció al 
client de Caja de Arquitectos amb sujecció a les normes establertes en el 

Reglament per a la defensa del client del grup econòmic de la Caja de Ar-
quitectos S. Coop. de Crédito, el qual està disponible al web de l’Entitat 
(www.arquia.es), al Defensor del Client de la UNACC i al Comissionat per 
a la Defensa del Client de Serveis Financers del Banc d’Espanya (servei 
de reclamacions), però en l’ordre esmentat.

En cas de litigis transfronterers, els òrgans previstos en la legislació so-
bre protecció dels clients de serveis financers han de cooperar amb els 
organismes competents de la resolució d’aquests conflictes en l’àmbit 
comunitari.

5. SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

Com a complement a les disposicions contractuals en el règim de trac-
tament de dades i en virtut del que estableix la LSP, el Client i l’Entitat 
acorden que:

1. El tractament i la cessió de les dades relacionades amb les activitats 
a què fa referència la LSP es troben sotmesos al que disposa la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.

2. No cal el consentiment de l’interessat perquè els sistemes de paga-
ment i els proveïdors de serveis de pagament tractin les dades de 
caràcter personal que resultin necessàries per garantir la prevenció, 
la investigació i el descobriment del frau en els pagaments.

 Així mateix, els subjectes a què fa referència el paràgraf anterior po-
den intercanviar entre si la informació que sigui necessària per al 
compliment d’aquestes finalitats, sense que calgui el consentiment 
de l’interessat.

3. De conformitat amb el que disposa l’article 5.5 de la Llei orgànica 
15/1999, no cal informar l’afectat del tractament i de les cessions de 
dades a què fa referència el punt anterior.
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