
 

 
 
 
Cicular nº : 1.144 
 
Barcelona, 17 de juliol de 2014. 
 

CONSELLS PEL COBRAMENT DE XECS ESTRANGERS (Personals i/o Bancaris) 
 
Davant les recents incidències amb el cobrament de xecs estrangers, en aquest cas 
italians, us volem informar en aquest escrit sobre les precaucions a tenir en compte, al 
mateix temps que donar-vos una sèrie de consells, a fi efecte de reduir incidències i 
prevenir el impagaments  fruit de la devolució dels esmentats xecs. 
 
1.- En primer lloc, mai valorar el document, sino de qui prové,  és a dir, qui hi ha 
darrera del mateix. Per tant conèixer qui  lliura el xec.  
 
2.- També és important,  en el moment de portar el xec a la nostra entitat financera, 
escollir la opció de gestió de cobrament :  
 
Les entitats financeres “compren” o “gestionen” els xecs dels seus clients de dues 
formes: 
 

A) Compra” salvo buen fin” : Això és l´abonament en compte  (avançament dels 
diners amb una valoració de entre 7 i 20 dies  en funció de si son de la U.E. o 
no) , però tal com diu la paraula “salvo buen fin”.  És a dir , si ve tornat pel 
motiu que sigui, l´ import de devolució serà carregat en compte del client més 
les despeses generades (aquestes despeses son les de la pròpia entitat , per 
tant es poden negociar, més les de l’ entitat estrangera , que no son 
negociables). 

 
B) Gestió de Cobrament:  En aquest cas la nostra entitat financera simplement 

gestiona el cobrament (No anticipa els diners), i espera el resultat de 
cobrament per part del banc estranger . Pot ésser que el xec no sigui atès i això 
suposarà haver de pagar també les despeses de devolució comentades. No 
obstant,  si el xec és bo , tant pel saldo com per  la firma, el banc lliurat emetrà 
una transferència interbancària , per la qual cosa , ja no podem tenir el 
problema de la devolució per manca de saldo. ACONSELLEM PER TANT 
AQUESTA OPCIÓ. 

 
 
 



 
 
Heu de tenir en compte que no existeix legislació internacional relativa a  les 
devolucions , per la qual cosa podem trobar-nos amb la sorpresa que en la modalitat 
de “salvo buen fin” , un xec vingui tornat després d’un temps, quan ja no comptàvem 
amb una devolució. 
 
Està clar llavors que,  malgrat poder tenir necessitats de Tresoreria, si no coneixem be 
qui ens paga (punt 1), lo prudent es portar el xec a la nostra entitat financera per que 
ens gestioni el cobrament del mateix (modalitat b) GESTIÓ DE COBRAMENT. 
 
 
3.- Finalment, saber si la nostra Entitat financera té el sistema “Direct Debit” amb 
algun banc del país en qüestió. Aquest és un sistema de presentació similar al que seria 
una cambra de compensació. No ens treurà el problema de la manca de saldo o de l’ 
impagament, però si sabrem el resultat en un termini d’entre 2 a 5 dies. 
 
AIXÓ ÉS VÀLID PER QUANSEVOL XEC JA SIGUI PERSONAL/BANCARI DE QUALSEVOL 
PAIS. 
 
CASUISTICA ITALIANA :  
 
Valgui el que hem comentat anteriorment pel xecs italians. 
 
La legislació sobre el xec  a Itàlia ve definida per la ” Ley uniforme de Ginebra sobre el 
cheque” (la mateixa Legislació que existeix a Espanya), per tant: 
 

a) Un xec no pot anar amb ordre de protest però un pagaré si. Llavors el pagaré 
podria portar ordre de protest, malgrat entraríem en un procés de litigi a Itàlia, 
en cas d´ impagament, però alguna cosa tindríem. Es una opció doncs canviar 
xec per pagaré. 
 

b) Que l’ Italià pagui amb modalitat de xecs “vademècum” (modalitat existent a 
Itàlia). Son xecs garantits per un import amb preimpressió.  

SOLUCIO: CANVIAR EL MITJA DE PAGAMENT EN LO POSSIBLE A TRANSFERENCIA I EN 
CAS DE TENIR QUE COBRAR AMB XEC, ESCOLLIR LA OPCIO DE GESTIO DE 

COBRAMENT, TENINT EN COMPTE EL COMENTAT EN AQUEST ESCRIT 

Per qualsevol consulta poden contactar amb l’assessor en comerç exterior de 
l’Assocome ( Sr. Ramón Pau ,  e-mails : assocome@ramonpau.com, 
ramonpau@ramonpau.com o be trucant a Assocome al 93.556.42.01). 
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