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Alternatives possibles de finançament:

� Finançament directe a comunitats de propietaris

� Finançament específic als copropietaris individualment

Finançament a comunitats de 
propietaris

�Línia ICO Empreses i Emprenedors 2015

�Crèdit rehabilitació edificis
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Gràcies a l’acord entre Banc Sabadell i el seu col·lectiu professional, posem a

disposició seva productes molt interessants, entre els quals destaquem un

finançament a la mida de cada comunitat. Es tracta d’un producte nou dirigit a

les comunitats de propietaris, un préstec amb unes condicions molt especials

dissenyat per finançar les inversions destinades a la conservació, millora o

regeneració de l’edifici.

■ Termini màxim de 5 anys.

■ Quotes del mateix import durant tota la vida del préstec.

■ El titular del préstec és la comunitat, no els propietaris. Per això, no els afecta 

si necessiten un finançament addicional a títol personal.

■ Hi ha la possibilitat de buscar millors alternatives en proveïdors, ja que no han 

de seleccionar exclusivament proveïdors que els financin.

■ Es poden avançar les inversions, sense necessitat de recollir primer l’import 

necessari.

Finançament directe a
comunitats de propietaris�
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� Cessió dels drets de cobrament de les quotes comunals a Banc Sabadell.

Cessió dels drets de cobrament de totes les quotes que satisfacin els

copropietaris, tant les ordinàries com les extraordinàries.

� Pignoració de subvenció (en cas que n’hi hagi). Cessió de les possibles

subvencions que es donin a les comunitats per la reparació o rehabilitació de les

finques.

� Designació de beneficiari de l’assegurança de protecció de la comunitat.

Designació de la condició de beneficiari dels contractes d’assegurances que

tingui formalitzada la comunitat durant la vigència del finançament.

Garanties específiques
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• Pressupost d’ingressos i despeses de la comunitat tant de l’anualitat corrent com de

l’anualitat immediatament anterior.

• Certificat del grau de compliment de l’últim pressupost liquidat i tancat, amb detall de

les desviacions.

• Certificat de l’acta/es en què es va prendre l’acord per fer les obres i inversions i

l’aprovació de sol·licitud del préstec bancari per dur-les a terme, sense que hagi rebut, en

període d’impugnació, cap reclamació ni impugnació dels acords presos.

• Certificat de l’existència o no de comuners amb rebuts pendents de cobrament, amb

detall de tant per cent de comuners amb impagament i import pendent.

• Certificat de comuners que participen en el préstec.
Es tracta d’un certificat amb les dades dels copropietaris i percentatges de participació en

el préstec a concedir per la realització de les obres.

Documentació que cal aportar 
per a l’estudi de la proposta:
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• Documentació acreditativa de la destinació del finançament.

• Aportació de l’operativa dels últims 12 mesos de la comunitat amb l’entitat

bancària amb la qual opera.

• Sol·licitud CIRBE signada pel president de la comunitat.

• Qualsevol altre document que es consideri convenient d’acord amb les

circumstàncies del préstec.

L’ Entitat facilitarà mostres dels diferents tipus de certificats.

Documentació que cal aportar 
per a l’estudi de la proposta:
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�
Finançament específica als
copropietaris individualment

�Línia ICO Empreses i Emprenedors 2015

�Crèdit rehabilitació edificis
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Línia          Empreses i 
Emprenedors 2015

Banc Sabadell ha subscrit la línia ICO Empreses i Emprenedors 2015 per

finançar les inversions en actius fixos productius i necessitats de

liquiditat d’autònoms i empreses.

Beneficiaris

Particulars (només per a rehabilitació d’habitatges/edificis i reforma de

zones comunes).

Características
■ Import: Fins al 100% de l’import que correspongui a cada propietari 

■ Termini: De 1 a 10 anys (possibilitat de 1 any de mancança)

■ Tipus d'interès: Fix o Variable. Publicat quinzenalment per l’ICO 

(segons termini) 

■ Comissions: Sense comissions d’obertura 

Característiques
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Línia          Empreses i 
Emprenedors 2015

¿Què es pot finançar? El préstec s’ha de destinar a la rehabilitació

d’habitatges i/o edificis i/o la reforma dels seus elements comuns. Es

podran finançar les rehabilitacions encaminades a la millora dels habitatges

i edificis, inclosa la mà d’obra i minutes d’arquitectes, aparelladors o

enginyers sempre que siguin emeses per un tercer independent i s’aporti

justificant de pagament.

¿Qui ho sol·licita? El titular de l’habitatge o el llogater, sempre que aquest

tingui un contracte de lloguer vigent durant la vida del finançament.

¿És possible finançar un particular, en el percentatge que li correspongui,
per les reformes realitzades a la comunitat de propietaris? Sí, sempre que

existeixi un acord adoptat per la Junta de Propietaris per l’execució de dita

rehabilitació. Cal aportar-lo com a document acreditatiu, així com la quota

de participació del propietari a la Comunitat.
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� Interès fix: 6,50% (TAE: 7,909%)*

� Com. obertura: 1% (min. 50€) 

� Sense comissió d’estudi
� Termini fins 8 anys

Crèdit rehabilitació edificis

*TAE calculada per un préstec de 3.000 euros que s’ha de tornar en 3 anys, amb una comissió d’obertura de 50 euros i una quota mensual de 91,95 euros. Import total carregat: 3.360,10 euros. 
Comissió estudi 0,00%
Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat financer. S’aplicaran les que siguin vigents al Banc en el moment de la formalització. Tots els préstecs i crèdits estan subjectes a estudi
per a la seva concessió i es pot requerir formalitzar una assegurança vinculada.

Producte dirigit als veïns que formen part de les comunitats de

propietaris, una oferta de finançament en unes condicions preferents,

per finançar les despeses extraordinàries de la Comunitat.
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¿Como pot gaudir d’aquesta oferta 
personalitzada?

Per sol·licitar més informació i beneficiar-se dels avantatges exclusius 
d’aquest acord, pot contactar amb :

TelèfonTelèfon

e-maile-mail

902  383  666902  383  666

info@bancosabadell.cominfo@bancosabadell.com

Qualsevol de les oficines de Banco SabadellQualsevol de les oficines de Banco Sabadell

WebWeb www.grupbancsabadell.comwww.grupbancsabadell.com
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www.grupobancosabadell.com


