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Banco Santander, SA (d’ara endavant, el Santander) posa a disposició dels clients informació detallada
sobre les comissions reflectides en el fullet informatiu de tarifes màximes, aplicables a clients
detallistes, relacionades amb les operacions en els mercats de valors que s’instrueixin a través de la
seva xarxa d’oficines o dels canals de banca a distància.

1.

Operacions de compravenda en mercats estatals

En les operacions que facin referència a valors negociables en mercats espanyols, es faran repercutir
en el client les despeses que es detallen a continuació.
D’aquesta manera, l’import final de l’operació es veurà incrementat/disminuït —segons si es tracta de
compra o venda de valors, respectivament— per les despeses que s’hagin fet repercutir.
Compra/Venda de valors en mercats espanyols
1.1.

Efectiu borsari de l’operació.

1.2.

+/- Comissió per operació: inclou la comissió bancària i la comissió de la societat de
valors (corretatge).

1.3.

Altres comissions i despeses que es poden fer repercutir:
a) +/- Cànons i preus que ha d’aplicar el mercat (borsa o mercat corresponent) per
operació.
b) +/- Cànon de liquidació de la societat de compensació i liquidació de valors.
c) Altres despeses.
= Efectiu que el client ha de carregar / d’abonar en l’operació.

1.1.
Efectiu borsari de l’operació
L’efectiu de l’operació ascendirà a la quantitat que s’obtingui de multiplicar el nombre de títols pel(s)
canvi(s)/preu(s) d’execució en el mercat.

1.2.
Comissió per operació
Comissions per la recepció, la transmissió, l’execució i la liquidació de l’operació per part del banc.
L’import resulta de seleccionar l’import més alt entre:
•
Aplicar un determinat percentatge a l’efectiu de l’operació del dia per un mateix client, valor,
preu i sentit.
•
Aplicar un mínim per operació del dia.
S’adjunta el detall de les tarifes màximes autoritzades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors
(CNMV), si bé sempre s’aplicaran les específiques que el client tingui en les condicions particulars.

Informació detallada sobre despeses i costos connexos en les operacions més habituals
en els mercats de valors
Agost del 2014
Comissions
Operacions d’intermediació
de valors de renda variable
en mercats espanyols

% sobre
l’efectiu

Mínim per operació
(EUR)

0,65

10,00

Recepció, transmissió, execució i liquidació
Aquestes tarifes inclouen tant les comissions bancàries com els imports (corretatges) pagats a les
societats de valors que mitjancen en l’operació. Les comissions cobrades es poden reflectir de manera
desglossada en els justificants de les operacions executades.
Comissions
Operacions d’intermediació
de valors de renda fixa
en mercats espanyols

% sobre
nominal

Mínim per operació
(EUR)

2,00%

20,00

Recepció, transmissió, execució i liquidació
En les operacions sobre valors de renda fixa, s’hauran d’afegir a les comissions que es recullen aquí els
imports que els possibles intermediaris a qui es transfereixi l’ordre perquè l’executin en el mercat cobrin
com a despeses o corretatge en cada operació.
Comissions
Altres operacions en mercats
de valors espanyols

% sobre
l’efectiu

Mínim per operació
(EUR)

0,40

7,50

0,40

7,50

0,40

3,00

0,40

7,50

0,40

7,50

0,40

7,50

Compra en ofertes públiques de venda
Venda en ofertes públiques d’adquisició
Compra o venda de drets de subscripció
Compra o venda de warrants
Compra o venda de certificats o notes
Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre
ordres no cursades a l’entitat

En aquest tipus d’operacions, s’hauran d’afegir a les comissions que es recullen aquí els imports que els
possibles intermediaris a qui es transfereixi l’ordre perquè l’executin en el mercat cobrin com a despeses
o corretatge en cada operació.
Pels acords que el banc té amb diferents societats de valors (brokers), la despesa que es fa repercutir
en el client, en operacions i serveis del mercat de valors, resulta d’aplicar com a màxim un percentatge
del 0,25% a l’efectiu de l’operació amb un mínim de 3 euros (despesa no inclosa en els dos quadres
anteriors).
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1.3.

Altres comissions i despeses que es poden fer repercutir:
a) Cànons i preus que els mercats han d’aplicar per operació

Cànon de gestió borsària cobrada pel mercat (borsa corresponent) en cada operació executada, segons
les tarifes publicades.
Quan es tracti de la borsa de Madrid, per a l’efectiu negociat del dia per un mateix client final, valor,
preu i sentit de l’operació, la quantitat que resulti d’aplicar l’escala següent:
NEGOCIACIÓ

*

Tram en euros
Fins a

Tarifa aplicable
300

1,10 euros

De

300,01

a

3.000

2,45 euros + 2,4 PB

De

3.000,01

a

35.000

4,65 euros + 1,2 PB

De

35.000,01

a

70.000

6,40 euros + 0,7 PB

De

70.000,01

a

140.000

9,20 euros + 0,3 PB

Des de

140.000,01

13,40 euros

* Si la suma d’aquesta tarifa per a un mateix client final, valor i sentit és superior a 125 euros, es tindrà
en compte l’import més baix d’entre les quantitats següents:
• 0,4 punts bàsics (0,40/10.000) sobre l’efectiu negociat (amb un mínim de 125 euros).
• La tarifa ja calculada.
Font: http://www.bolsamadrid.es/docs/BMadrid/Canones/CanonesBolsaMadrid.pdf
Dades de l’abril del 2014
b) Cànon de liquidació de la societat de compensació i liquidació de valors
L’annex a la Circular 3/2012 d’Iberclear, de 19 de juliol, de modificació de tarifes, conté la normativa
d’Iberclear sobre les tarifes aplicades pels serveis prestats. La circular esmentada estableix que:
“La realització de les activitats de compensació i liquidació serà objecte d’una tarifa del 0,0026% sobre
el valor efectiu de cada operació, amb un mínim de 0,10 euros i un màxim de 3,50 euros.”
Font: www.iberclear.es
Dades de l’abril del 2014
c) Altres despeses
• Bancàries: es faran repercutir en el client les despeses de correu i comunicacions, segons les
tarifes oficials postals i de comunicacions.
• Taxes i impostos: es faran repercutir en el client les taxes i els impostos que corresponguin.
Actualment, a Espanya no s’apliquen aquest tipus de taxes o impostos.

1.
Operacions de compravenda en mercats estrangers
En les operacions que facin referència a valors negociables en mercats estrangers, es faran repercutir
en el client les despeses que es detallen a continuació.
D’aquesta manera, l’import final de l’operació es veurà incrementat/disminuït —segons si es tracta de
compra o venda de valors, respectivament— per les despeses que s’hagin fet repercutir.
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Compra/Venda de valors en borsa de valors estrangera
2.1.

Efectiu borsari de l’operació.

2.2.

+/- Comissió per operació: inclou la comissió bancària i la comissió de la societat de
valors (corretatge).

2.3.

Altres comissions i despeses que es poden fer repercutir:
a)
+/- Despeses de mercat, taxes i impostos internacionals.
b)
+/- Altres despeses.
= Efectiu que el client ha de carregar / d’abonar en l’operació.

2.1.
Efectiu borsari de l’operació
L’efectiu de l’operació ascendirà a la quantitat que s’obtingui de multiplicar el nombre de títols pel(s)
canvi(s)/preu(s) d’execució en el mercat.

2.2.
Comissió per operació
Comissions per la transmissió i liquidació de l’operació per part de Santander.
L’import resulta de seleccionar l’import més alt entre:
•
Aplicar un determinat percentatge a l’efectiu de l’operació del dia per un mateix client, valor,
preu i sentit.
•
Aplicar un mínim per operació del dia.
S’adjunta el detall de les tarifes màximes autoritzades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors
(CNMV), si bé sempre s’aplicaran les específiques que el client tingui en les condicions particulars.
Comissions
Operacions d’intermediació
de renda variable
en mercats estrangers

% sobre
l’efectiu

Mínim per operació
(EUR)

1,00

60,00

Recepció, transmissió, execució i liquidació
Aquestes tarifes inclouen tant les comissions bancàries com els imports (corretatges) pagats a les
societats de valors que mitjancen en l’operació. Les comissions cobrades es poden reflectir de manera
desglossada en els justificants de les operacions executades.
Comissions
Operacions d’intermediació
de valors de renda fixa
en mercats estrangers

% sobre
nominal

Mínim per operació
(EUR)

2%

30,00

Recepció, transmissió, execució i liquidació
En les operacions sobre valors de renda fixa, s’hauran d’afegir a les comissions que es recullen aquí els
imports que els possibles intermediaris a qui es transfereixi l’ordre perquè l’executin en el mercat cobrin
com a despeses o corretatge en cada operació.
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Comissions
Altres operacions en mercats
de valors estrangers

% sobre
l’efectiu

Mínim per operació
(EUR)

0,65

30,00

0,65

30,00

0,50

30,00

0,50

30,00

0,50

30,00

0,50

30,00

Compra en ofertes públiques de venda
Venda en ofertes públiques d’adquisició
Compra o venda de drets de subscripció
Compra o venda de warrants
Compra o venda de certificats o notes
Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre
ordres no cursades a l’entitat

En aquest tipus d’operacions, s’hauran d’afegir a les comissions que es recullen aquí els imports que els
possibles intermediaris a qui es transfereixi l’ordre perquè l’executin en el mercat cobrin com a despeses
o corretatge en cada operació.
Pels acords que el banc té amb diferents societats de valors (brokers), la despesa que es fa repercutir
en el client, en operacions i serveis en mercats secundaris estrangers, resulta d’aplicar com a màxim un
percentatge del 0,50% a l’efectiu de l’operació amb un mínim de 30 euros (despesa no inclosa en els
dos quadres anteriors).

2.3. Altres comissions i despeses que es poden fer repercutir:
a)
Despeses de mercat, taxes i impostos internacionals
Les operacions de compravenda en mercats internacionals estan subjectes, en determinats casos, a
despeses pròpies del mercat seleccionat cap al qual es transmet l’ordre del client i a taxes i impostos
internacionals (per exemple: Stamp Duties, PTM, Financial Transaction Task). Les despeses que es
facin repercutir en el client dependran, per tant, de les condicions establertes en el mercat en el qual
es dugui a terme l’execució de l’ordre. Aquestes tarifes es poden consultar als centres d’execució on
siguin aplicables.
b)
Altres despeses
Es faran repercutir en el client les despeses de correu i comunicacions, segons les tarifes oficials
postals i de comunicacions.

