
VOLS TRASPASSAR EL TEU ESTABLIMENT AMB LES MÀXIMES GARANTIES? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

#26

19
 d

e 
se

te
m

br
e 

de
 2

01
4

El passat dia 4 de juliol 
es va aprovar un Reial 
decret llei que inclou 
un paquet de mesures 
amb incidència en el 
sector del comerç i els 
serveis i que, a més, 
aprova la reducció de 
les taxes d’intercanvi 
en operacions realit-
zades amb targetes de 
pagament d’àmbit na-
cional. Posteriorment, 
el dia 16 de juliol es 
va publicar el projec-
te de llei d’aprovació 
d’aquest Reial decret, el qual estableix 
que la reducció de les taxes entra en vi-
gor a partir de l’1 de setembre de 2014. 

De conformitat amb aquestes dispo-
sicions, els nous límits màxims de les 
taxes d’intercanvi són els següents:

- Per operacions amb targetes de crè-
dit: 0,3% del valor de l’operació.
- Per operacions amb targetes de dè-
bit: 0,2% del valor de l’operació, limitat 
a una comissió màxima de 7 cèntims 
d’euro per evitar comissions més ele-
vades que les actuals.
- Per als pagaments de petit import fins 
a 20 euros, les comissions són encara 
més baixes: 0,2% per a crèdit i 0,1% per 
a dèbit.

El pagament amb targeta és cada cop més habitual a bars i restaurants. 
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- Per operacions amb targetes de crèdit: 

0,3% del valor de l’operació.
- Per operacions amb targetes de dèbit: 

0,2% del valor de l’operació, limitat a una 
comissió màxima de 7 cèntims d’euro per 
evitar comissions més elevades que les 
actuals.

- Per als pagaments de petit import fins 
a 20 euros, les comissions són encara més 
baixes: 0,2% per a crèdit i 0,1% per a dèbit.

TAXES D’INTERCANVI

L’import màxim de les 
comissions és d’aplicació des 
del passat 1 de setembre

El Gremi de Restauració ha detectat di-
versos casos de contractació de pòlisses 
d’assegurances al sector de la restauració 
que, en no assolir la cobertura mínima legal-
ment exigida, no s’ajusten a la legalitat vigent; 
això comporta, entre d’altres aspectes, que 
una eventual inspecció pugui posar de manifest 
aquest incompliment, amb la consegüent san-
ció (l’import de la qual pot arribar fins als 6.000 
euros). Per aquest motiu, recomanem que tots 
aquells establiments que tinguin dubtes es posin 
en contacte amb l’equip del Gremi, que ofereix 
assessorament especialitzat gratuït en aques-
ta matèria. La cobertura mínima es calcula a 
partir de l’aforament de l’establiment: 

La pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil 

SERVEIS

AFORAMENT 
(PERSONES)

XIFRA DE CAPITAL 
ASSEGURAT

100 300.00O €

150 400.000 €

300 600.000 €

500 750.000 €

1.000 900.000 €

1.500 1.200.000 €

2.500 1.600.000 €

5.000 2.000.000 €

Per aquest motiu, des del Gremi recoma-
nem que els restauradors revisin amb les 
seves entitats financeres les taxes tenint 
en compte aquests límits màxims que ja 
estan en vigor des del passat 1 de setem-
bre de 2014. 

Es limiten les comissions de les entitats 
bancàries per als pagaments amb targeta 

Per més informació, contacteu amb l’equip del Gremi a 
través del telèfon 933 018 891 o per correu electrònic 
(info@gremirestauracio.com).


