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Contracte de Dipòsit a Termini amb retribució en espècie

 
CONDICIONS GENERALS 

1. OBJECTE.  
Aquest contracte té per objecte 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 s'estableixin en cada cas i per a cada modalitat. 
La durada determinada o 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. 

2. LLIBRETA.  
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 cancel•lació. La possessió de la llibreta no atorgarà 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 se'n pugui fer. El TITULAR i 
l'autoritzat queden obligats a notificar immediatament a IBERCAJA, en qualsevol de les seves oficines (o fora de l'horari d'oficina al 
telèfon de les seves oficines centrals a Saragossa), la pèrdua o la sostracció de la llibreta. En aquest cas i a sol•licitud de l'intervinent, 
IBERCAJA anul•larà, sense cap més tràmit i transcorreguts quinze dies, la llibreta anterior i n'expedirà una de nova, mantenint 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. 

• Autorizado:  
És la persona facultada per la Llei o per la voluntat del titular en aquest acte per fer operacions. La incorporació o la baixa d'autoritzats 
exigeix la signatura d'un nou contracte signat per tots els TITULARS, mantenint el dipòsit anterior. El Titular s'obliga a notificar 
fefaentment a IBERCAJA qualsevol revocació de facultats a l'Autoritzat; mentre no es rep aquesta notificació, són 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, es farà d'acord amb allò indicat a les Condicions Particulars, entenent-se 
com a: 

• «Sense condicions»: quan hi ha un únic intervinent. Sense limitacions. 
• «Conjunta»: quan havent-hi 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, se'n detallen les condicions a les Condicions Particulars o si escau 

en un 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 que dimani d'allò pactat aquí s'ha de verificar en el compte associat indicat a les Condicions 
Particulars. No obstant això, els intervinents podran canviar posteriorment aquesta designació, cas en el qual caldran tantes signatures 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 allò dipositat, que impliqui abonaments per a persones diferents en cada cas, IBERCAJA no 
assumeix cap responsabilitat sobre la seva observança, que de manera absoluta anirà a compte i càrrec exclusiu dels intervinents. Amb 
aquesta finalitat els intervinents hauran de fer els canvis successius de compte associat o les compensacions que siguin procedents als 
titulars legítims 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 
davant d'IBERCAJA per qualsevol obligació que dimani d'allò pactat aquí. 
S'entenen compensables i garantits entre si els diverses comptes i dipòsits de qualsevol naturalesa d'un mateix client mantinguts en 
qualsevol oficina d'IBERCAJA encara que siguin de moneda diferent. Cap TITULAR no pot disposar dels saldos creditors sense abans 
haver cancel•lat els deutors que es puguin registrar en els comptes o dipòsits propis, com també els crèdits, els préstecs o altres 
obligacions vençudes, mantinguts amb IBERCAJA, a nom seu o garantits a tercers amb la seva signatura. Així mateix, IBERCAJA queda 
facultada per cancel•lar-los (fins i tot anticipadament) o reduir-los fins on es pugui, mitjançant un traspàs dels fons necessaris. 

7. RETRIBUCIÓ.  
La remuneració del dipòsit es farà d'acord amb el tipus d'interès i especificacions reflectides a les condicions particulars d'aquest contracte. 
La retribució pactada ve determinada especialment per la durada establerta per a cada operació i, si escau, de les operacions financeres 
de cobertura que dugui a terme IBERCAJA. 
En cas de cancel•lació anticipada es reduiran els interessos amb la possibilitat que s'arribin a anul•lar segons la durada efectiva del dipòsit. 
Per al càlcul dels interessos s'utilitzarà la fórmula següent: 
 I = N x In x D      On: 
 I = Import dels interessos bruts del període de liquidació. N = Import nominal del dipòsit. 
 In = Tipus anual d'interès nominal unitari. D = Període de temps. 

Per a la determinació del tipus d'interès anual equivalent (TAE) s'utilitzarà la fórmula de càlcul establerta a l'efecte en 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 a la Circular 13/1993 del Banc d'Espanya (BOE de 31 de desembre de 1993) i conforme a la Circular 5/1994 (BOE de 3 
d'agost de 1994). 

8. MERITACIÓ I LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS.  
Llevat d'indicació diferent els interessos es meritaran a l'acabament del contracte. No obstant això, es liquidaran interessos a 
compte en les dates i amb la periodicitat assenyalades a les Condicions Particulars. En el termini màxim de deu dies hàbils 
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IBERCAJA farà l'abonament corresponent en el compte d'estalvi a la vista associat. L'anotació 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 respectives dates de liquidació previstes, IBERCAJA remetrà informació al 
TITULAR (o al corresponsal, segons s'indica a la CGC 11) de les anotacions realitzades. 
S'entenen acceptats i conformes tots els assentaments reflectits, llevat que en un termini màxim de dos mesos, comptador des de la 
data prevista de liquidació, el TITULAR hagi denunciat la incorrecció dels assentaments o, si escau, es comuniqui a IBERCAJA en el 
mateix termini la falta de recepció de la informació. 

10. DEFUNCIÓ. 
Tots ELS TITULARS, els seus drethavents i autoritzats queden obligats incondicionalment a notificar a IBERCAJA la mort de 
qualsevol dels TITULARS com també la part del saldo que a la data de la defunció era propietat del difunt. En cas que no s'hagués 
designat la part que li corresponia s'entendrà que li pertany la part alíquota del saldo a la data de la defunció. En cas de disconformitat 
entre els interessats IBERCAJA pot bloquejar el dipòsit o consignar-lo, i totes les despeses que s'ocasionin seran deduïbles del dipòsit. 
El dipòsit quedarà bloquejat i caldrà esperar l'acreditació per part dels interessats del dret successori com també del pagament del tribut 
que sigui procedent. 
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 es derivin 
d'aquest acte; 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 que és el de l'oficina que consta a l'encapçalament del contracte ("Oficina"). 
A l'efecte 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 a 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 situat dins del territori 
espanyol. 

12. CANCEL•LACIÓ ANTICIPADA. 
Llevat de menció expressa en contra (cosa que s'indica a 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 quedarà subjecta a la 
reducció d'interessos, que en conseqüència pot arribar a anul•lar-los. Aquesta reducció es produirà depenent del temps de 
permanència del dipòsit i es determinarà segons el que està pactat a les condicions particulars. 
A més a més, segons quin sigui el moment de la cancel•lació anticipada es pot originar, si escau, una penalització sobre el capital 
disposat. De fet aquesta cancel•lació pot suposar, si escau, que IBERCAJA desfaci, a preus de mercat, l'operació financera de 
cobertura de tipus d'interès que ha pactat per assegurar la rendibilitat satisfeta als TITULARS d'aquest tipus de dipòsits. En 
aquest supòsit es produiria un cost per a IBERCAJA (que es podria repercutir de manera directa i immediata al TITULAR), i es 
podrien originar pèrdues del capital invertit per al TITULAR.  

13. RENOVACIÓ TÀCITA. 
Si el dipòsit és renovable (cosa que s'indica a les Condicions Particulars), arribat el seu venciment s'entendrà tàcitament renovat per un 
període de temps igual a 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. 
En cas de pròrroga, el tipus d'interès i les condicions de cancel•lació anticipada aplicables seran els publicats en el tauler d'anuncis 
permanent que hi ha a cada oficina d'IBERCAJA dos mesos abans de la data de venciment. 

14. 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 incorporades per concertar, desenvolupar i incrementar la relació negocial amb Ibercaja i en 
consenten el tractament, en totes les modalitats previstes a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 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 els puguin remetre 
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 
prevaldran al que disposa en 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.  

15. DESPESES I TRIBUTS. 
Totes les despeses i els tributs que s'originin amb motiu de la formalització, el compliment o l'extinció d'aquest contracte aniran a compte i 
càrrec exclusius del Titular, excepte les despeses de documentació i tramitació que per llei imperativa corresponguessin a IBERCAJA. 
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