Condicions Financeres Preferents
Conveni amb l’Associació Desenvolupament Rural Catalunya Central

Anticip de la
subvenció aprovada

Anticip (1)
Contra resolució de la mateixa per el DARP.
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Préstec, fins al 80% màxim de l’import de la subvenció aprovada,
segons:
Termini 24 mesos
Comissió obertura 2,00%

Interès fix del 2% TIN
Sense comissió cancel·lació/amortització anticipada

Finançament de
les inversions a
realitzar

Préstec
Fins al 80% de les inversions a realitzar, (descomptat el 100% de
l’import de la subvenció aprovada). Dos terminis:
(2)

Fins a 6-7 anys, amb garanties personals
 Comissió obertura 0,50%
 Interès nominal: Euribor 360d + 2,95 p.b (TIN 2,992%. TAE variable 9,69%)
 Comissió per cancel·lació/amortització Anticipada; 2,5%
(3)

Fins a 10 anys, amb inclusió d’altres garanties
 Comissió obertura 0,50%
 Interès nominal: Euribor 360d + 2,15 p.b. (TIN 2,192%. TAE variable 9,05%)
 Comissió per cancel·lació/amortització Anticipada; 2,5%

Presentació Avals
per la concurrència
de l’ajut

Avals
(sols per les operacions on la subvenció sigui => a 50.000€ i l’import de l’aval el 15% de
l’import de subvenció calculat), les següents operacions:

Préstec a 3 anys per l’import de l’aval a presentar
 Tipus d’interès nominal del 3,00%
 Constitució d’un I.P.F. a un termini de 3 anys, per el 100% de
l’import dels préstec formalitzat.
Aval indefinit amb les següents condicions
 Comissió d’Obertura: Import fix de 50€ per aval, indistintament de
l’import del mateix.
 Termini: Indefinit per naturaleza dels requeriments del DARP
 Comissió Trimestral, segons:
o Import fins a 7.500€ = 15€/TRIM.
o Import entre 7.501-10.000€ = 20€/TRIM.
o Import entre 10.001 € - 12.500€ = 25 €/TRIM.
o Import > 12.501 € =30€/TRIM

Cobraments i
pagaments ‘en les
millors condicions

Compte corrent
El suport de les anteriors operacions, serà sempre una compte corrent de BBVA, en que caldrà complir
amb els requisits mínims de vinculació d’acord amb la oferta comercial de BBVA vigent en cada moment
(en funció del segment on estigui ubicat el client; Pimes, Paes, Particulars, etc), amb l’objectiu de que no es
generin comissions de manteniment i/o gestió estàndards del banc.

Condicions vàlides fins el 31-12-2016. El BBVA es reserva el dret de la concessió de cadascuna de les operacions definides en el present document, en base a la solvència i característiques dels sol·licitants, recollint tota la
documentació contractual que correspongui a cada operació. BBVA podrà modificar a l’alça o a la baixa els tipus de interès i condicions, en funció de les variacions que, amb caràcter general, s’apliquin a tots els clients, dins del
context del mercat i sempre amb el tracte preferent de l ‘esperit d’aquesta oferta.
(1)
(2)
(3)

Exemple Préstec, import a finançar de 1.000 €, comissió d’obertura 20 €, sense comissió d’estudi, comissió màxima anual de 36 € per manteniment de compte. Import total deutor 1.020,97 € a satisfer en 24 quotes
mensuals de 42,54 €/mes (2%TIN, 11,08%TAE). Finançament subjecta a prèvia aprovació de BBVA.
Supòsit càlcul de la TAE variable, per a una operació de 1.000 € a 7 anys, comissió d'obertura 7,5 €, sense comissió d’estudi, comissió màxima anual de 36 € per manteniment de compte i sota la hipòtesi que no es fa
cap cancel·lació ni total ni parcial durant tota la vida del préstec i que els índexs de referència no varien i per tant la TAE variable fluctuarà amb les futures revisions de tipus d'interès. TIN del 2,992% (euríbor BOE
02/02/2016 gener de 2016). TAE variable 9,69%
Supòsit càlcul de la TAE variable, per a una operació de 1.000 € a 10 anys, comissió d'obertura 9 €, sense comissió d’estudi, comissió màxima anual de 36 € per manteniment de compte i sota la hipòtesi que no es fa
cap cancel·lació ni total ni parcial durant tota la vida del préstec i que els índexs de referència no varien i per tant la TAE variable fluctuarà amb les futures revisions de tipus d'interès. TIN del 2,192% (euríbor BOE
02/02/2016 gener de 2016). TAE variable 8,63%

Direccions i Persones de Contacte Oficines BBVA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – Plaza San Nicolás, 4 – 48005 BILBAO – Reg. Mer. Vizcaya – Tomo 3858, Folio 1, Hoja BI-17-A, Inscripción 1035 – CIF.: A-48/265169

BERGUEDÀ
Francesc Miró
Centre Banca Comercial
Director – Berga
Tlf. 609 205 404
f.miro@bbva.com
Montserrat Baraut
Directora Comercial – Berga
Tlf. 93 821 11 99
montserr.baraut@bbva.com
Passeig de la Pau, 13 - Berga

Maria Tubio
Directora – Gironella / Puig-Reig
Av. Catalunya, 52 – Gironella
Pz. de la Creu, 1 - Puig-Reig
Tlf. 93 825 00 01
maria.tubio@bbva.com
Immaculada Manubens
Directora – Bagà
Plaça de Catalunya, 3 - Bagà
Tlf. 93 827 40 39
imanubens@bbva.com

MOIANÈS
Marta Montané i Oliva
Centre Banca Comercial
Directora– Moià
Tlf. 629 386 270
marta.montane@bbva.com
Olga Castaño
Directora Comercial – Moià
oicastano@bbva.com
Tlf. 648 690 252
Pablo Sanchez
Gestor PiMES – Moià
pablo.sanchez.caparros@bbva.com
Tlf. 638 978 242
Av. De la Vila, 15 - Moià

Olga Diaz
Directora – Avinyó / Sta.Maria d’Oló
Plaça Sant Antoni Mª Claret, 4
Santa Maria d'Oló
Tlf. 93 838 50 36
olga.diaz@bbva.com

LLUÇANÈS

Matias Lozano
Director – Navàs
Pç. de l’Ajuntament, 4 - Navàs
Tlf. 93 839 12 82
mlozanom@bbva.com

Javier Garcia
Director – Prats de Lluçanés
C/ Orient, 6 – Prats de Lluçanès
Tlf. 93 882 80 09
garcia.vera@bbva.com

Salvador Nadal
Director – Súria
C/ González Solesio, 1- Súria
Tlf. 93 869 50 04
snadal@bbva.com

L’àmbit territorial d’acció de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (ADCC) enmarca el territori
format pel Berguedà, Moianès i Lluçanès, més les següents localitats: Gaià, Navàs, Súria, Mura, Talamanca, Santa Eulàlia de
Riuprimer, Muntanyola i Santa Cecília de Voltregà. En cas de no haver-hi oficina BBVA en la seva localitat, si us plau
contactar amb l’equip de l’ADCC que els indicarà l’oficina més propera.

