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Contracte de dipòsit a termini

 
CONDICIONS GENERALS 

1. OBJECTE.  
Aquest contracte té com a finalitat l'obertura d'un dipòsit irregular de diners per un període de temps predeterminat i la rendibilització dels 
fons dipositats d'acord amb les condicions que en cada cas i per a cada modalitat s'estableixin. 
La durada determinada o el termini pactat, en cada cas, constitueix l'element essencial d'aquest contracte. Per tant, els fons dipositats es 
retribuiran en virtut de la durada estipulada i en cas que estigui prevista la cancel•lació anticipada, la retribució dependrà de la durada 
efectiva del dipòsit. 
Si la data de cancel•lació (ordinària o anticipada) és inhàbil (dissabtes o festius nacionals), l'assentament derivat de la cancel•lació del 
dipòsit s’efectua ("data de l'operació") en el termini màxim dels dos dies hàbils següents a la data de la cancel•lació. La "data valor" de 
l'assentament és: (i) per a les cancel•lacions ordinàries, la prevista originàriament i (ii) per a les cancel•lacions anticipades, la mateixa que 
la "data d'operació". Els fons estaran disponibles d'acord amb la "data de l'operació", si bé és la "data valor" la que determina el còmput 
dels interessos. 

2. LLIBRETA.  
Si s’escau, depenent de la modalitat de dipòsit, IBERCAJA lliurarà al TITULAR una llibreta en la qual es reflectirà l'obertura del termini i, si 
es presenta en el seu moment la llibreta a IBERCAJA, la seva cancel•lació. La funció de la llibreta és merament informativa i la seva 
possessió no atorga cap distinció a cap intervinent. 
El TITULAR adquireix el deure de custòdia de la llibreta i assumeix la responsabilitat per l'ús il•legítim que en pugui fer. El TITULAR i 
l'autoritzat queden obligats a notificar immediatament a IBERCAJA, a qualsevol de les seves oficines (o fora de l'horari d'oficina al 
telèfon de les seves oficines centrals a Saragossa), la pèrdua o sostracció de la llibreta. En aquest cas i a sol•licitud de l'intervinent, 
IBERCAJA procedirà sense més tràmit, transcorreguts quinze dies, a anul•lar la llibreta anterior i a expedir-ne una de nova, mantenint-se 
aquest contracte i dipòsit. 

3. INTERVINENTS.  
Intervenen en el dipòsit les persones següents: 
• Titular:  

És qui contracta el dipòsit amb IBERCAJA. L'ordre de titularitat no atorga cap distinció de drets o obligacions. Una vegada obert el dipòsit 
no és possible donar d'alta ni de baixa cap TITULAR. 

• Autoritzat:  
És el facultat per la Llei o per la voluntat del titular en aquest acte per realitzar operacions. La incorporació o baixa d'autoritzats exigeix la 
firma d'un nou contracte signat per tots els TITULARS, mantenint-se el dipòsit anterior. El titular s'obliga a notificar fefaentment a 
IBERCAJA qualsevol revocació de facultats a l'autoritzat; fins que es rebi aquesta notificació, seran totalment vàlids, eficaços i vinculants 
per al Titular els actes realitzats per l'autoritzat.  

4. CONDICIONS DE DISPOSICIÓ.  
La disposició del dipòsit, fins i tot cancel•lant-lo anticipadament, s’ha de fer d’acord amb el que s'indica a les Condicions particulars, 
entenent-se com: 

• «Sense condicions»: quan hi ha un únic intervinent. Sense limitacions. 
• «Conjunta»: quan hi ha diversos intervinents, s'exigeix el consentiment de tots ells. 
• «Indistinta»: quan havent-hi diversos intervinents, n'hi ha prou amb el consentiment de qualsevol d'ells (ja sigui titular o 

autoritzat). 
• «Altres condicions»: per a casos diferents dels anteriors, es detallen les condicions a les Condicions particulars o, si s’escau, 

en el document annex. 
ELS TITULARS poden sol•licitar d'IBERCAJA la modificació de les condicions de disposició. Si es pretenen altres condicions menys 
restrictives ho han de sol•licitar tots ELS TITULARS. Si es pretenen altres condicions més restrictives ho han de sol•licitar ELS TITULARS 
que tinguin per si mateixos capacitat per disposar del compte, sempre que les condicions resultants no atorguin cap privilegi especial de 
disposició a cap dels intervinents. 

5. COMPTE ASSOCIAT. 
Qualsevol pagament o cobrament al TITULAR dimanant del que aquí s’ha pactat s’ha de verificar en el compte associat indicat a les 
Condicions particulars. No obstant això, aquesta designació poden canviar-la posteriorment els intervinents, calent tantes firmes per alterar 
aquella domiciliació d'abonaments com per disposar del dipòsit. 
Els intervinents queden assabentats que, en cada moment, només hi pot haver un únic compte associat, per la qual cosa si concorren drets 
de diferent naturalesa o proporció sobre el que s’ha dipositat, que impliqui abonaments per a persones diferents en cada cas, IBERCAJA 
no assumeix cap responsabilitat sobre la seva observança, que de manera absoluta és a compte i càrrec exclusiu dels intervinents. Amb 
aquesta finalitat els intervinents han de realitzar els canvis successius de compte associat o les compensacions que procedeixin als 
legítims titulars d'aquells drets de diferent naturalesa o proporció, una vegada s'hagin abonat els pagaments en el compte associat. 

6. RESPONSABILITAT I COMPENSACIÓ DE SALDOS. 
Amb independència de la titularitat del dipòsit o de les condicions de disposició, tots ELS TITULARS han de respondre solidàriament 
enfront d'IBERCAJA per qualsevol obligació dimanant del que aquí s’ha pactat. 
S'entenen compensables i garantits entre si els diversos comptes i dipòsits de qualsevol naturalesa d'un mateix client mantinguts en 
qualsevol oficina d'IBERCAJA encara que siguin de moneda diferent. Cap TITULAR pot disposar dels saldos creditors sense abans haver 
cancel•lat els deutors que es puguin registrar en els comptes o dipòsits propis, així com els crèdits, préstecs o altres obligacions vençudes, 
mantinguts amb IBERCAJA, a nom seu o garantits a tercers amb la seva firma, quedant facultada IBERCAJA per cancel•lar-los (fins i 
tot anticipadament) o reduir-los fins on sigui possible, mitjançant traspàs dels fons necessaris. 

7. RETRIBUCIÓ.  
PRIMER.  La remuneració del dipòsit es fa d'acord amb el tipus d'interès i especificacions reflectides en les condicions particulars 

d'aquest contracte. La retribució pactada és determinada especialment per la durada establerta per a cada operació i, si 
s’escau, de les operacions financeres de cobertura que faci IBERCAJA. 
En cas de cancel•lació anticipada es reduiran els interessos podent arribar a anul•lar-se en funció de la durada efectiva del 
dipòsit. 
Per a la determinació del tipus d'interès anual equivalent (TAE) s'utilitza la fórmula de càlcul establerta a l'efecte a l'Annex V 
de la Circular 8/1990 del Banc d'Espanya (BOE de 20 de setembre de 1990), d'acord amb les noves denominacions dels 
símbols matemàtics contingudes en la Circular 13/1993 del Banc d'Espanya (BOE de 31 de desembre de 1993) i d’acord amb 
la Circular 5/1994 (BOE de 3 d’agost de 1994). La TAE que figura en les CP es la calculada en la formalització inicial amb les 
últimes dades introduïdes en els sistemes d'Ibercaja. 
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SEGON.  Per al càlcul d'interessos s'utilitzen les fórmules següents depenent de la durada dels períodes de liquidació pactats: 
a) Regla General: 

I =  ( N . In . D ) / B  ,   on: 
I  - Import dels interessos bruts del període de liquidació 
N  - Import nominal del dipòsit 
In  - Tipus anual d'interès nominal unitari 
D  - Durada en dies del període: calculada segons mesos naturals (si s'utilitza any civil) i segons mesos de 30 dies (si 

s'utilitza any comercial) 
B  - Durada en dies de l'any: 365 si s'utilitza l'any civil (quan la durada del dipòsit s'expressa en dies), o 360 si s'utilitza 

l'any comercial. 
b) Cas especial: si algun dels períodes de liquidació pactats inicialment és superior a dotze mesos, s’ha d’aplicar a aquest 

període la fórmula de l'interès compost, tant si es fa la liquidació en la data programada com si es cancel•la 
anticipadament (encara que, en aquest últim cas, el període liquidat resulti finalment inferior a dotze mesos, com a 
conseqüència de la cancel•lació anticipada):                       
I =  N . ((1 + In)(D/360) - 1) , on: 
I  - Import dels interessos bruts del període de liquidació 
N  - Import nominal del dipòsit 
In  - Tipus anual d'interès nominal unitari 
D  - Durada en dies del període, segons mesos de 30 dies 
En aquest cas especial, si al llarg d'un mateix període de liquidació s’han d'aplicar diferents tipus nominals 
consecutivament, s’han de calcular els interessos per a cadascun d'aquests tipus nominals durant el termini de temps 
d'aplicació de cada tipus i el resultat incrementarà (als únics efectes del càlcul dels interessos corresponents al tipus que 
s’ha d'aplicar seguidament) el capital amb els interessos esmentats. Quan finalitzi el període de liquidació, els interessos 
previs ja no incrementaran la base de càlcul. 

TERCER.  PER AL SUPÒSIT QUE ES PACTI UN TIPUS D'INTERÈS VARIABLE REFERENCIAT, fins avui indicat com a “data primera 
revisió”, s’ha de reportar el tipus d'interès nominal anual fix pactat com a “Tipus Nominal Anual Inicial”. A partir de l'endemà, i 
per a cada període derivat de la periodicitat de revisió fixada (“periodicitat de revisió”), s’ha de reportar un tipus d'interès nou, 
a l'alça o a la baixa en cas que hi hagi variació, resultant de l'addició o substracció del nombre de punts establert com a 
“diferencial/ percentatge” al tipus que correspongui a l’“índex de referència”, o el percentatge de l’“índex de referència” 
esmentat, depenent de si consta l’un o l’altre, diferencial o percentatge, per a cada període. El tipus resultant s’ha d’aplicar 
com a tipus nominal i, si s’escau, s’ha d’arrodonir, si no coincideix, d'acord amb l'expressió que apareix com a “arrodoniment”, 
tot això indicat en el quadre de condicions particulars. 

 Referència EURÍBOR 1 ANY: “Referència interbancària a un any”, publicat en el BOE mensualment pel Banc d'Espanya (o 
organisme que en el futur el pugui substituir a efectes informatius), per al segon mes anterior a la data de variació del tipus 
d'interès;  és a dir, per als dipòsits la data de revisió dels quals sigui el 10 de març, s’ha de prendre com a referència el tipus 
corresponent al mes de gener anterior (publicat en el BOE de febrer), i així successivament.  
Referència EURÍBOR 1, 3 o 6 MESOS: Tipus interbancari d'oferta en euros per a dipòsits a terminis, respectivament, d’UN, 
TRES o SIS mesos, corresponent al penúltim dia hàbil (a efectes del mercat monetari de l'euro) del mes anterior al de l'inici 
de cada període de vigència d'un determinat tipus d'interès: mensual, trimestral o semestral, respectivament; publicat com a 
tipus mitjà d'oferta a les 11 del matí, hora de Brussel•les, a l'empara de la Federació Bancària Europea i de l'Associació 
Canvista Internacional, a través de Bridge Telerate, “Reuters” o del proveïdor del servei de pantalla que el pugui substituir. És 
a dir, per als dipòsits la data de revisió dels quals sigui el 10 de març, es pren com a referència el tipus corresponent al 
penúltim dia hàbil del mes de febrer immediatament anterior. 
Per als índexs de referència indicats: 
a) En el supòsit que deixés de publicar-se l'índex de referència utilitzat, s'ha d’aplicar el corresponent a la referència més 

pròxima en  la durada temporal; és a dir, si el tipus aplicable fos l'euríbor a 3 mesos i es deixés de publicar, es prendria 
l'euríbor a 1  mes, i si, a més a més, també faltés aquest,  es prendria l'euríbor a 6 mesos, i, si també faltés aquest, 
l'euríbor a 1 any. Si deixessin de publicar-se els 4, s'aplicaria el tipus d'interès fixat per Ibercaja per a aquesta classe 
d'operacions i publicat en el tauler d'anuncis permanent existent a cada oficina (en aquest supòsit, el titular tindria 
l'oportunitat de cancel•lar anticipadament el dipòsit en els 30 dies següents a l'aplicació del tipus fixat per Ibercaja). 

b) El titular (excepte en el que preveu per al cas que es deixin de publicar tots els tipus de referència) no té dret a resoldre 
el contracte per les variacions experimentades en els tipus de referència, però sí que disposa d'un termini de 15 dies 
naturals a comptar del següent que el nou tipus es meriti, per discutir a Ibercaja la correcció del tipus aplicable. 
Transcorregut aquest termini sense efectuar cap protesta s'entén que el titular (i) ha rebut la comunicació del nou tipus a 
aplicar per part d'Ibercaja i (ii) que està d’acord amb el nou tipus a aplicar. 

c) S'entén com a data de revisió del tipus d'interès l'últim dia del període de vigència d'un determinat tipus d'interès, de 
manera que a partir de l'endemà d'aquesta data el tipus d'interès del dipòsit experimentarà una revisió, en cas de 
variació, a l'alça o a la baixa. 

d) Sens perjudici del que s'indica en la lletra “e” següent, Ibercaja, un cop conegut el tipus aplicable ho comunicarà al 
titular. 

e) Respecte a l'índex EURÍBOR 1, 3 o 6 MESOS, el titular, a més a més, pot conèixer els tipus corresponents a través de 
publicacions periòdiques i mitjans de comunicació de difusió general que facilitaran informació precisa, en ser 
l'EURÍBOR l'índex representatiu del mercat monetari de l'euro. Respecte a l'Índex EURÍBOR 1 ANY, als  efectes 
oportuns es fa constar que es publica tots els mesos en el BOE, per Resolució del Banc d'Espanya, com a referència 
oficial per als préstecs hipotecaris a tipus variable per a l’adquisició d'habitatge, servint la publicació esmentada com a 
notificació al titular. No obstant això, en un i altre cas, el titular pot sol•licitar informació documental del tipus d'interès 
vigent o del corresponent a la imminent revisió. 

 
8. MERITACIÓ I LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS.  

Llevat d'indicació diferent els interessos es meriten al terme del contracte. No obstant això, es liquiden interessos a compte en les dates i 
amb la periodicitat assenyalades en les Condicions particulars. En el termini màxim de deu dies hàbils IBERCAJA efectuarà l'abonament 
corresponent en el compte d'estalvi a la vista associat. L'assentament de l'abonament portarà, en tot cas, com a data de valor el dia de la 
liquidació.  

9. CONFORMITAT AMB LES LIQUIDACIONS. 
Abans que hagi transcorregut el termini d'un mes des de les dates de liquidació respectives previstes, IBERCAJA ha de remetre informació 
al TITULAR (o al corresponsal, segons s'indica en la CGC 11) dels assentaments realitzats. 



Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (2085)  NIF. G-50000652. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 1194, F. 23, H. Z-4862, 
Inscrip. 1ª). Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraíso,2   50008 Zaragoza 

S'entenen acceptats i conformes tots els assentaments reflectits, llevat que en un termini màxim de dos mesos, a comptar de la data 
prevista de liquidació, hagi denunciat el TITULAR la incorrecció de les anotacions, o, si s’escau, s’ha de comunicar a IBERCAJA en el 
mateix termini la falta de recepció de la informació. 

10. MORT. 
Tots ELS TITULARS, els seus drethavents i autoritzats queden obligats incondicionalment a notificar a IBERCAJA la mort de 
qualsevol dels TITULARS així com la part del saldo la propietat del qual, en la data de la defunció, corresponia al mort. Si no es designa la 
part que li corresponia s'entén que li pertany la part alíquota del saldo en la data de la mort. En cas de disconformitat entre els interessats, 
IBERCAJA pot bloquejar el dipòsit o consignar-lo, sent totes les despeses que s'ocasionin deduïbles del dipòsit. 
El dipòsit quedarà bloquejat a l'espera de l'acreditació per part dels interessats del dret successori així com del pagament del tribut que 
procedeixi. 
Qualsevol disposició del dipòsit per part de TITULARS o autoritzats, en cas de mort de qualsevol TITULAR, sense haver manifestat a 
IBERCAJA aquest fet, s'entén que la fan sota la seva exclusiva responsabilitat, assumint totes les conseqüències que se’n derivin; a 
més a més aquesta disposició es considera declaració expressa que el saldo disposat no era propietat del difunt. 

11. LLOC DE COMPLIMENT I DOMICILI. 
Com a lloc de compliment d’aquest contracte, les parts pacten el de l'oficina, que figura en l'encapçalament del contracte ("Oficina"). 
Als efectes de notificacions es té com a domicili del TITULAR el que es fa constar en aquest contracte. El TITULAR designa com a 
CORRESPONSAL la persona que s'especifica en les Condicions particulars d'aquest contracte ("Correspondència"), encara que no sigui ni 
TITULAR ni AUTORITZAT, per rebre la correspondència generada per aquesta operació. IBERCAJA queda alliberada de les obligacions 
d'informació al TITULAR que no sigui el CORRESPONSAL vigent en cada moment. TITULAR i CORRESPONSAL queden obligats a 
notificar per escrit a IBERCAJA el canvi del seu domicili; el nou domicili de notificacions que es designi ha d'estar dins del territori espanyol. 

12. CANCEL•LACIÓ ANTICIPADA. 
Llevat de menció expressa en contra (el que s'indica en les condicions particulars), el dipòsit es pot cancel•lar anticipadament. 
En cas de cancel•lació anticipada a instància dels INTERVINENTS, la liquidació practicada a l'efecte queda subjecta a l'indicat en les 
condicions particulars, sent possible que els interessos siguin inexistents a favor del titular (amb l’obligació consegüent de tornar els que, si 
s’escau, hagués percebut anteriorment).  

13. RENOVACIÓN TÁCITA. 
RENOVACIÓ TÀCITA. Si el dipòsit és renovable (el que s'indica en les Condicions particulars), un cop arribi el seu venciment s'entén 
tàcitament renovat pel mateix període de temps que l'inicial; per evitar la pròrroga cal que, almenys amb deu dies d'antelació al venciment, 
qualsevol intervinent comuniqui a IBERCAJA, o IBERCAJA a qualsevol intervinent, el seu desig de no prorrogar l'operació. 
Si es prorroga el dipòsit, es farà en les condicions (especialment pel que fa a tipus d'interès i de condicions de cancel•lació anticipada) 
publicades el dia del venciment per Ibercaja en el tauler d'anuncis permanent existent a cada oficina d'IBERCAJA. Sens perjudici d'això, els 
intervinents disposen de 20 dies naturals des de la pròrroga per desistir; en aquest cas no se'ls aplicarà penalització per cancel•lació 
anticipada, si bé tampoc es meritarà cap interès a favor seu des de la renovació. 

14. INTERPRETACIÓ I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE A INSTÀNCIA D'IBERCAJA. 
Ibercaja pot interpretar i modificar qualsevol de les condicions d'aquest contracte si hi concorre un motiu vàlid. Es reputa motiu vàlid la 
modificació substancial de les condicions del mercat financer existents en el moment de la firma d'aquest contracte. Si es verifica aquest 
supòsit, Ibercaja ho notificarà als interessats per qualsevol mitjà admès en dret (ja sigui comunicació individual –podent-se utilitzar amb 
aquesta finalitat l'extracte d'operacions–, el tauler d'anuncis existent a cadascuna de les oficines d'Ibercaja, o la publicació en el Butlletí 
Oficial de l'Estat –secció “Anuncis” o anàloga–, amb una antelació d'1 mes a l'aplicació de les noves condicions. 

15. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
Els intervinents declaren que coneixen l'existència d'un fitxer d'IBERCAJA, ubicat a la seu social (plaza Paraíso 2 – 50008 Saragossa), amb 
les seves dades de caràcter personal i en consenten el tractament, en totes les modalitats previstes a la Llei orgànica 15/1999, de protecció 
de dades de caràcter personal. Aquestes dades han estat recollides per IBERCAJA per poder concertar, desenvolupar i incrementar la 
relació negocial amb IBERCAJA. Així mateix, els intervinents s'obliguen a comunicar a Ibercaja qualsevol modificació que es produeixi en 
aquestes dades.  
Els intervinents consenten que Ibercaja pugui tractar les seves dades personals amb fins publicitaris i de prospecció comercial, de manera 
que pugui enviar-los ofertes, de manera general o adaptades al seu específic perfil comercial, de tots aquells productes i serveis d'Ibercaja, 
dels productes i serveis de les entitats del grup Ibercaja –l’activitat de les quals està recollida en el tauler d'anuncis de cadascuna de les 
oficines d'Ibercaja i al web–, de les promocions comercials que dugui a terme Ibercaja de productes propis i d'altres empreses, dels serveis 
i activitats de l'Obra Social i Cultural d'Ibercaja.    
Els intervinents queden notificats que, en aquest acte, totes les seves dades (actuals i futures) siguin comunicades a les empreses del grup 
Ibercaja (la raó social, el tipus d'activitat i el domicili de les quals estan recollits en el tauler d'anuncis de cadascuna de les oficines 
d'Ibercaja i a www.ibercaja.es), i hi consenten. En el cas que s'integrin noves entitats en el grup Ibercaja, la comunicació es produirà 
transcorregut un mes des de la inclusió de l'entitat en el tauler d'anuncis esmentat, de la qual cosa queden assabentats i hi consenten. 
Igualment, els intervinents queden notificats que, en aquest acte (o, en cas de no tenir vinculació amb aquelles entitats, en el moment en 
què sol•liciti o formalitzi amb aquelles qualsevol operació), són comunicades a Ibercaja totes les seves dades de caràcter personal que 
conté el fitxer de totes aquelles entitats, i hi consenten. La finalitat d'aquestes cessions és la de rebre informació publicitària i promocional 
dels productes i els serveis de cadascuna de les empreses del grup Ibercaja, la d'assegurar el bon terme de les operacions amb el grup 
Ibercaja i la de permetre iniciar, desenvolupar i incrementar la relació negocial amb el grup Ibercaja. 
Així mateix, els intervinents presten el seu consentiment tant a Ibercaja com a les entitats del grup Ibercaja, perquè puguin remetre’ls 
qualsevol comunicació comercial o publicitària, així com qualsevol altra comunicació, a través del correu electrònic o de qualsevol altre 
mitjà de comunicació electrònica equivalent (correu electrònic, SMS...). 
Declaren que coneixen els drets que els assisteixen de revocació, accés, oposició, rectificació i cancel•lació de les seves dades personals 
incloses en els fitxers d'Ibercaja i a la resta d'entitats del seu grup, que poden exercitar mitjançant un escrit adreçat al Servei d'Atenció al 
Client d'Ibercaja (plaza Basilio Paraíso, 2 – 50008 Saragossa) o mitjançant un correu electrònic a l’adreça atencioncliente@ibercaja.es. 
Així mateix, els intervinents declaren que saben que disposen d'un procediment per expressar la negativa al tractament de les 
seves dades personals amb els fins especificats en aquesta clàusula, mitjançant l’emplenament d'un formulari addicional a 
aquest contracte, per la qual cosa les declaracions de negativa a tractaments específics expressades en aquell document 
prevalen al que disposa aquesta clàusula. 
En cas que algun intervinent no assisteixi a la firma, el compareixent assegura a Ibercaja que les persones absents han prestat tots els 
consentiments enunciats abans i també que coneixen els drets que s'han expressat. 

16. DESPESES I TRIBUTS. 
Totes les despeses i tributs que es causin amb motiu de la formalització, compliment o extinció d'aquest contracte són a compte i càrrec 
exclusius del titular. Això no és d'aplicació en les despeses de documentació i tramitació que per llei imperativa corresponguin a 
IBERCAJA. 
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