CONSELLS I ALERTES

+

Per

acreditar el compliment dels
requisits per la gratuïtat del servei cal presentar bastant documentació i no sempre
fàcil d’obtenir.

+

El

+

Les entitats financeres tindran un ter-

compte de pagament bàsic no
podrà utilitzar-se per finalitats professionals diferents de les que corresponen a una
persona consumidora.

mini de 30 dies per comunicar si t’accepten
o no la condició de gratuïtat.

+

És possible que ja tinguis un compte
sense comissions, atès que, prèviament a la
normativa, moltes entitats ja disposaven de
comptes gratuïts amb nòmines petites per
sota del IPREM.

+

Per poder accedir al compte de pagament bàsic gratuït els membres de la unitat
familiar únicament podran ser propietaris
del seu habitatge habitual, cap immoble
més. A banda, no podran tenir cap societat
mercantil.

UNEIX-TE AL MOVIMENT
CONSUMERISTA!

NINGÚ SENSE ACCÉS!

Els abusos continuats i les relacions
desiguals al món del consum són
reiterats i evidents. Per això, les persones
consumidores som la força del canvi per
millorar l’actual model de consum cap
a un de més responsable. Hem de ser
una part activa en la presa de decisions
que ens afectin com a consumidores i
consumidors.

COMPTE DE
PAGAMENT BÀSIC

z Si vols formar part d’un grup de
persones amb ganes de canviar les
desigualtats en el món del consum.

BARCELONA: C/Creu dels Molers, 13.
933 425 044, aicec@adicae.net

Seu Central
Seus territorials

z Si vols informar-te sobre quins són els
teus drets com a persona consumidora.

TARRAGONA

LLEIDA

z Si no saps com reclamar i vols fer-ho
de manera col·lectiva.

685 919 241 877 440 370
tarragona@adicae.net

973 940 350
lleida@adicae.net

VINE A AICEC-ADICAE!

Centre d’Empreses
Via de l’Imperi
Romà, 11

Centre Civic
Pardinyes
C/ Sant Pere
Claver, 1

GIRONA
Hotel d’Entitats desp, 10
C/ de la Rutlla, 22
OMIC Girona
C/ Ciutadans, 2-4
685 919 244 872 591 050
girona@adicae.net

Segueix-nos!
@AicecAdicae
facebook.com/AICEC
aicec-adicae.org
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DE QUÈ ESTEM PARLANT?
El compte de pagament bàsic és un compte
corrent en euros que permet gestionar pagaments senzills i accessibles.
Serveix per dipositar diners, domiciliar rebuts,
realitzar transferències i disposar, almenys
d’una targeta de dèbit per treure diners en
caixers i realitzar pagaments en comerços dins
la UE.

CONDICIONS GENERALS
El 2017 es va aprovar la normativa que
regula els comptes bàsics. El 2019 el
Govern finalment va fixar les comissions
màximes que les entitats poden aplicar
a aquest tipus de comptes a
3 euros
al mes.

!

QUI EL POT
DEMANAR?

Marcar les comissions màximes d’aquest
servei és competència del Ministeri
d’Economia , Indústria i Competitivitat.
Per tant , poden patir variacions segons el
Govern.

QUINS SERVEIS
ENS OFEREIX?

-

Aquells que resideixin legalment
en qualsevol país de la Unió Europea.

- Les persones que hagin
sol·licitat asil.

-

Els que tot i no tenir permís de residència, no puguin ser expulsades per raons judicials o de fet.
Els bancs i les caixes només
podran denegar aquest servei en
cas que la persona ja tingui algun altre compte a Espanya.

És un servei realment
útil?

Aquesta normativa és una gran ajuda especialment per col·lectius vulnerables i persones
migrants o refugiades, a les qual les entitats
financeres neguen sistemàticament els seus
serveis.

4 Dipositar fons en euros.
4 Retirar diners en efectiu en euros en les oficines del Banc o en els caixers automàtics del
Banc a la UE.

4 Realitzar
ment:

les següents operacions de paga-

aDeutes domiciliats en euros.
aOperacions de pagament mitjançant

la targeta de dèbit, inclòs pagament on-line.

aTransferències en euros, incloses
ordres permanents, a les oficines del Banc
i a través dels serveis de banca a distància.
!

Es podran realitzar únicament 120 operacions de pagaments a l’any en execució de
transferències i deutes domiciliats, inclosos
pagaments realitzats com a transferències
permanents.

GRATUÏTAT
COL·LECTIUS VULNERABLES
En el cas espanyol és gratuït per aquelles
persones que compleixin els següents
requisits segons els seus ingressos econòmics
bruts, computats anualment i per unitat familiar. Aquests ingressos no poden superar:

+

Dues vegades l’Indicador Públic de
Renda d’Efectes Múltiples (IPREM*)
de dotze pagues** vigent en el
moment d’efectuar la sol·licitud, si
no està integrat en cap unitat familiar.

+

Dues vegades i mitja l’IPREM si
està integrat en una unitat
familiar de menys de quatre membres.

+

El triple de l’indicador si es tracta d’una
unitat familiar de quatre o més
membres o que tingui reconeguda la condició de família nombrosa, o si es tracta d’una unitat
familiar amb una persona amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33 per cent.

*IPREM equival a 537.84 €
* *IPREM 12 pagues suposen 6.454,03 €
(Dades del 2019)

