1. TARIFES DE COMPRAVENDA
1.1 Renda Variable i ETFs

COMPRAVENDA A MERCATS DE
RENDA VARIABLE, ETFs i WARRANTS

Caixa Guissona

Taula operacions
Gaesco

Fins a 4.000€
De 4.000€ a 40.000€
Més de 40.000€
Mercats internacionals: EEUU, Frankfurt, Londres,
Paris, Milà, Amsterdam, Zurich, Brussel·les, Lisboa,
Dublín, Estocolm, Copenhague i Oslo

3,50€ Tarifa plana
8,00€ Tarifa plana
0,08% Sobre efectiu

0,25% (Mínim 9,00€)
0,25% (Mínim 9,00€)
0,25% (Mínim 9,00€)

Fins a 30.000€
Més de 30.000€
Altres mercats

15,00€ Tarifa plana
0,15% Sobre efectiu
No disponible

0,25% (Mínim 25,00€)
0,25% (Mínim 25,00€)
0,25% (Mínim 25,00€)

Mercats espanyols (bonificació del 50% en
operativa intradia)

•

•

En els mercats espanyols, es repercutirà al Client addicionalment un cost de compensació de 0,12€ per execució i un cost de liquidació
de
0,35€
per
operació
aplicades
per
l'entitat
liquidadora,
els
cànons
de
Borsa
https://www.bolsamadrid.es/docs/Miembros/TarifasRectoras.pdf i l'Impost sobre Transaccions Financeres en aquelles operacions i valors
en els que s’apliqui.
En els mercats internacionals, les tarifes són amb costos inclosos, únicament es carregarà al Client les taxes i cànons especials de cada
país.

1.2 Renda Fixa
COMPRAVENDA A MERCATS DE RENDA FIXA,
(Caixa Guissona o taula operacions Gaesco)

% Sobre efectiu

Mínim

Compravenda de valors de Renda Fixa a mercats
nacionals electrònics

0,20%

12,00€ per execució

Compravenda de valors de Renda Fixa a altres mercats

0,30%

50,00€ per ordre

•

•

En mercats nacionals electrònics, es repercutirà al Client addicionalment un cost de liquidació de 3,50€ per operació aplicats per l'entitat
liquidadora i els costos de contractació de mercat INSTRUCCIÓ 2/96 SOBRE LES COMPETÈNCIES I NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA
COMISSIÓ DE SUPERVISIÓ I VIGILÀNCIA. (bmerf.es)
En altres mercats, les tarifes són amb costos inclosos
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1.3 Derivats
Caixa Guissona

COMPRAVENDA DE DERIVATS
Futurs IBEX 35 PLUS
Futurs i opcions DAX i EUROSTOXX
Futurs Bund, Bobl i Shatz
Opcions Bund, Bobl i Shatz
Opcions sobre accions Eurex i Monep
Futurs IBEX 35 MINI
Opcions IBEX 35 MINI
Futurs i opcions renda variable nacional (*)
Futurs DAX MINI
Futurs Ibex 35 Micro
Futurs CME Mini SP500, Mini Nasdaq i Mini Russell 2000
Futurs CME Micro SP500, Micro Nasdaq i Micro Russell 2000
Futurs i Opcions CBOE Accions USA i Opcions CME
Opcions CME Index Americans
Futurs Divises i matèries primes
•

No
No

No
No

4,00€
4,00€
4,00€
disponible
disponible
1,50€
1,00€
0,80€
1,50€
0,60€
5,00$
1,25$
disponible
disponible
9,00$

Taula Operacions
Gaesco
8,00€
8,00€
8,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
10,00$
5,00$
5,00$
5,00$
15,00$

(*) Tarifes amb costos inclosos excepte per a l'operativa en opcions i futurs de renda variable nacional (MEFF), que es repercutirà al
Client els costos de liquidació del mercat publicats en https://www.meff.es/docs/docsSubidos/Tarifas-Fees_DF.pdf.

1.4 Altres operacions
ALTRES OPERACIONS A MERCATS DE RENDA
VARIABLE

Caixa Guissona

Taula operacions
Gaesco

Compravenda de Drets de Subscripció a mercats
nacionals

0,15% Sobre efectiu
(Mínim 1,00€ per operació)

0,15% Sobre efectiu
(Mínim 1,00€ per operació)

Compravenda de Drets de Subscripció a mercats
internacionals

0,15% Sobre efectiu
(Mínim 15,00€ per operació)

0,15% Sobre efectiu
(Mínim 15,00€ per operació)

•
•
•

En els mercats espanyols, es repercutirà al Client addicionalment un cost de compensació de 0,12€ per execució i un cost de liquidació
de 0,35€ per operació aplicats per l'entitat liquidadora i els cànons de Borsa.
En els mercats internacionals, les tarifes són amb costos inclosos, únicament es carregarà al Client les taxes i cànons especials de cada
país.
La tarifa aplicable per GVC Gaesco i els costos de liquidació i contractació associats a les operacions sobre Drets de Subscripció no podran
superar en cap cas l'import efectiu de l'operació quan la venda de drets es produeixi sense ordre expressa del Client, atès l'ús del mercat
que justifica aquesta actuació a interès del Client.
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ALTRES OPERACIONS RELATIVES A LA
TRANSMISSIÓ DE VALORS
Compravenda de valors no admesos a negociació a
mercats secundaris regulats
Transmissions derivades de resolucions judicials,
donacions i altres operacions de transmissió de títols
diferents a la compra-venda
SUBSCRIPCIONS DE VALORS A MERCATS
PRIMARIS ESPANYOLS I ESTRANGERS

% Sobre efectiu

Mínim per operació

0,30%

30,00€

0,25%

Mínim de 12,00€
Màxim de 1.000,00€

% Sobre efectiu /
valor teòric

Mínim per operació

Subscripció de valors de Renda Variable a ampliacions de
capital
Subscripcions de valors de Renda Fixa

0,10%

6,00€

0,20%

Bescanvis i conversions de valors

0,20%

Subscripcions d’altres valors

0,25%

6,00€
Mínim de 1 ,20€
Màxim de 180,00€
12,00€

1.5 Aclariments a les tarifes de compravenda:
Definició d'operació:
Es considera una operació, a cadascuna de les realitzades per cada classe de valor, amb independència que el seu origen
es correspongui amb una única ordre del Client. S'entén per classe de valor, el conjunt de valors d'un emissor de les
mateixes característiques i idèntics drets. La tarifa meritarà quan l'ordre sigui executada o expiri la seva validesa.
Operacions amb moneda estrangera:
Les tarifes d'aquest apartat són independents de les quals s'hagin d'aplicar-se pels canvis de divisa diferent de l'euro que
correspongui. El mínim establert en euros es convertirà a la divisa de l'operació en funció de la paritat d'aquesta contra
l'euro.
Operativa en Derivats:
Les garanties exigides per GVC Gaesco Valors al Client podran augmentar a l'exigida pel Mercat segons condicions de
volatilitat.
Si les opcions no tenen valor en el dia del venciment, GVC Gaesco no percebrà cap comissió per la seva liquidació.
Aplicació d'impostos:
Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es repercutiran els impostos corresponents que es trobin vigents en cada
moment.
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2. TARIFES DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE
VALORS
2.1 Custòdia

MANTENIMENT, CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ
DE VALORS (*)

% Trimestral
sobre efectiu

% Trimestral
sobre nominal

Mínim
trimestral

Valors de Renda Variable, ETFs i SICAVs a
mercats espanyols i estrangers (negociables, no
cotitzats i títols físics)
De 0€ a 100.000€

0,04%

1,50€ per valor

De 100.000€ a 300.000€

0,03%

1,50€ per valor

Més de 300.000€

0,025%

1,50€ per valor

Valors de Renda Fixa negociables a mercats
espanyols i estrangers
De 0€ a 100.000€

0,04%

1,50€ per valor

De 100.000€ a 300.000€

0,03%

1,50€ per valor

Més de 300.000€

0,025%

1,50€ per valor

0,00%

2,50€ per valor

Valors de Renda Variable en contingència
Amb independència de l’import de cartera
Accions i/o participacions de Institucions
d’Inversió Colectiva de classe institucional
Amb independència de l’import de cartera
•
•
•
•

0,10%

(*) Les comissions de dipositaria aplicades anualment seran com a mínim de 3€ i de com a màxim de 300€ per compte de valors.
Pel càlcul del tram de comissió aplicable per la custòdia de Renda Variable i Renda Fixa, es té en compte el patrimoni mig total en el
trimestre de la cartera d'inversió.
S'entén classe institucional d'una IIC aquella classe que no té retrocessions en la comissió de gestió per la comercialització.
S'entén per valors de Renda Variable en contingència aquells valors que es troben suspesos de negociació per fallida, instrucció judicial
o altres motius contingents (inclosos títols físics o no cotitzats que es trobin en tal situació).

2.2 Esdeveniments corporatius
% Sobre
efectiu

Mínim per
valor

Cobrament de dividends, cupons i altres rendiments econòmics de valors de
Renda Variable i Renda Fixa negociable i no negociable (la tarifa no podrà
ser superior a l’import percebut)

0,20%

1,00€

Cobrament de primes d’assistència a juntes generals

0,25%

1,00€

Aportacions de fons per pagament de dividends passius, desemborsaments
pendents, primes d’emissió, etc.

0,25%

1,00€

ESDEVENIMENTS CORPORATIUS
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2.3 Altres tarifes relacionades amb la custòdia i l’administració de valors

TRASPASSOS DE VALORS A UNA ALTRA ENTITAT
De
De
De
De

valors
valors
valors
valors

de
de
de
de

Renda
Renda
Renda
Renda

Variable a mercats espanyols
Variable a mercats estrangers
Fixa a mercats espanyols
Fixa a mercats estrangers

COBRAMENT DE FONS PER AMORTITZACIONS DE VALORS,
REDUCCIONS O DEVOLUCIONS DE CAPITAL I ALTRES
REEMBOLSAMENTS

% Sobre
efectiu
0,20%
0,20%

% Sobre
nominal

Màxim
per valor

0,20%
0,20%

10,00€
20,00€
10,00€
20,00€

% Sobre
efectiu

Per valor

De valors negociables i no negociables de Renda Variable

0,10%

De valors negociables de Renda Fixa

0,10%

Mínim 1,20€
Màxim 120,00€
Mínim 3,00€
Màxim 120,00€

OPERACIONS DIVERSES RELACIONADES AMB LA CUSTÒDIA I
ADMINISTRACIÓ DE VALORS

Tarifa Fixa

Tràmits d’expedients a efectes de devolució d’impostos per retencions
davant Hisenda Pública Espanyola o altres organismes estrangers

100,00€ per valor/operació
+ cost custòdia

2.4 Aclariment a les tarifes de custòdia i administració de valors
Abast de les tarifes:
Manteniment, custòdia i administració de valors: Les tarifes seran aplicables a cada classe de valor per la gestió del
registre comptable dels valors representats a compte i/o el dipòsit dels valors representats en títols físics que el Client
hagi confiat a l'entitat.
Traspàs de valors a una altra entitat: Les tarifes d'aquest apartat seran aplicables a cada classe de valor.
Aplicació de les tarifes:
Les tarifes de l'apartat manteniment, custòdia i administració de valors representats mitjançant anotacions a compte,
estan expressades com a percentatge en base trimestral. Pels valors que romanguin dipositats un període inferior al
període complet, la comissió aplicable serà la proporció que resulti de la tarifa general atès el nombre de dies que han
estat dipositats. L'import mínim s'aplicarà independentment al nombre de dies en què els valors hagin estat dipositats.
La base pel càlcul de la comissió en les tarifes de l'apartat Manteniment, custòdia i administració de valors representats
mitjançant anotacions a compte serà la mitjana dels saldos efectius diaris dels valors de renda variable dipositats en el
període de meritació. Pels valors de renda fixa s’agafarà com a base de càlcul el seu valor nominal.
La base pel càlcul de la comissió en les tarifes de l'apartat Traspàs de valors a una altra entitat serà, en el cas dels valors
de renda variable, el valor efectiu dels valors traspassats en la data en què es realitzi el traspàs. Pels valors de renda fixa
s’agafarà com a base de càlcul el seu valor nominal.
En el cas de valors emesos en divises diferents a l'euro, i a l'efecte de calcular la base sobre la qual es cobrarà la comissió
de manteniment, custòdia i administració de valors representats mitjançant anotacions a compte, el canvi de la divisa
serà el de l'últim dia hàbil del mes que s'efectuï el càlcul de la custòdia.
Aplicació d'impostos:
Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es repercutiran els impostos corresponents que es trobin vigents a cada
moment.
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