
Creant Oportunitats

La solució 
per al teu estoc VO  
Presentem Compra Fàcil, els millors seminous 
i usats, condicions especials de �nançament i 
valors afegits per a la prevenda i postvenda

all in one 

Oferta exclusiva per a associats del Gremi del Motor de Barcelona, 
CORVE Girona, ASTAVE Tarragona i Automoció Lleida.



Què es Compra Fàcil?
En aquests moments, en què el Vehicle d’Ocasió és una prioritat estratègica per al professional del motor, disposar d’un canal 
permanent al qual poder recórrer i que cobreixi tot el cicle de compra i venda pot ser la clau de l’èxit.

Per això neix COMPRA FÀCIL, una iniciativa de FECAVEM, BBVA Consumer Finance i ALD Automotive per ajudar els professionals 
de l’automoció a rendibilitzar al màxim el seu negoci VO amb solucions �nanceres i serveis de valor afegit que facilitin l’adquisició 
dels seus estocs i la venda posterior.

T’expliquem com funciona la nostra solució ‘all in one’.

Accedeix a ALD Carmarket, 
l’oferta més completa de 
seminous i usats procedents 
d’operacions de lísing 
i rènting

1

Finança’ls en línia amb BBVA 
Stock Fácil, la nostra línia de 
crèdit en condicions especials 
per als vehicles d’ALD 
Carmarket

2

Complementa la teva oferta i el 
teu negoci postvenda amb els 
serveis exclusius que posa a la 
teva disposició FECAVEM i les 
associacions que la integren

3

Apro�ta les nostres ofertes de 
�nançament per facilitar les 
teves vendes de VO i accelerar 
les teves rotacions d’estocs

4



L’opció més rendible per 
optimitzar els teus estocs
BBVA Stock Fácil és una solució de BBVA 
i ALD Automotive pensada per facilitar 
les teves compres de VO de manera àgil 
i senzilla i mantenir els teus estocs en 
els nivells que necessitis

Compra Fàcil



Benvingut a Stock Fácil

Descobreix-ne els avantatges Gaudeix de l’experiència

Fins a 6 mesos de �nançament, amb pagament 
d’interessos periòdics i quota balloon del 100 % 
de l’operació.

Primers 90 dies free.

Sense comissió de gestió ni de disposició.

100 % de la teva factura �nançada.

Procés 100 % digital, des de la sol·licitud 
�ns a l’enviament de la documentació del 
vehicle.

Informació sobre la situació de la teva 
línia de Crèdit Stock, a un clic a: 
operacional.bbvaconsumernance.es

En què consisteix?
Amb BBVA Stock Fácil tens accés a una línia de 
crèdit en condicions especials per adquirir els 
vehicles que ALD té disponibles a la plataforma 
ALD Carmarket.

I, a més, pots fer tota la gestió de compra i venda 
del vehicle de manera totalment digital.

Quins vehicles 
pots �nançar? 
Tots els vehicles disponibles a ALD 
Carmarket que tinguin un màxim de 5 
anys des de la data de primera 
matriculació.

Com funciona?
T’adjudiques el vehicle a ALD Carmarket, informes ALD 
Automotive del �nançament contra la línia BBVA Stock Fácil 
que hagis contractat i BBVA abona l’import de la teva compra 
amb càrrec a la línia.

A la recepció del document de disposició s’activa el pagament 
del vehicle i ALD l’envia al teu Concessionari.

Els teus aprovisionaments de VO, amb el �nançament que necessite



Valors afegits per 
potenciar la teva oferta
Amb els serveis de FECAVEM i les 
associacions que la integren tens tot el que 
et cal per de�nir les teves propostes i treure
més pro�t al teu negoci

Compra Fàcil



Butlletí estadístic de 
valors de compra
En el cas que necessitis una valoració de 
preu, consulta el Butlletí Digital de Preus 
de VO que et facilita la teva associació.

Et donem suport en el teu negoci VO,
abans, durant i després

Assessorament jurídic 
en la compravenda
T’assessorem en les qüestions legals i et 
proporcionem models de contracte per fer 
més fàcil i segura la teva gestió comercial.

3 anys de garantia 
mecànica
Cobertura mecànica adaptable a les 
necessitats comercials del professional.

Atenció 
d’incidències
Comunica les incidències de 
COMPRA FÀCIL a la teva associació.

COMPRA FÀCIL és la proposta de servei de FECAVEM per facilitar la teva gestió 
comercial perquè integra els serveis de proveïdors de primer nivell.

ALD Carmarket és l’eina d’Ald Automotive, una multinacional de reconeguda solvència 
que organitza subhastes diàries o setmanals per als professionals del motor a través de 
FECAVEM, perquè completin la venda detallista a particulars i empreses.

BBVA Stock Fácil és la proposta de �nançament de BBVA Consumer Finance 
exclusiva per als vehicles comercialitzats a través d’ALD Carmarket.

FECAVEM i les associacions provincials que la integren agrupen els professionals 
del motor de Catalunya i els assessoren en la seva gestió comercial.

ASSOCIACIONS QUE INTEGREN FECAVEM

BARCELONA
Gremi del Motor

TARRAGONA
ASTAVE

LLEIDA
Associació Provincial 

d’Empreses d’Automoció

GIRONA
Comerç i Reparació de

 Vehicles i Embarcacions

SABADELL
Gremi de Mobilitat



Preus especials per 
accelerar les teves rotacions
Amb la nostra nova Campanya de 
Preus Contigo disposes d’una altra 
eina més per donar una sortida 
ràpida als teus VO basant-te en la 
palanca del �nançament

Compra Fàcil
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Campanya Préstec VN/VSN  I CONTIGO I

Campanya vàlida per a VN i VSN (�ns a 72 mesos d’antiguitat)Col·laborador:

Termini Total en mesos 60 72 84 9660 72 84 96 108 120

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99%

4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75

0,020839 0,017765 0,015618 0,014045 0,012852 0,011926

0,020157 0,017187 0,015204 0,013656 0,012541 0,011675

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%

7,25 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

0,021353 0,018288 0,016149 0,014587 0,013407 0,012494

0,020655 0,017693 0,015721 0,014184 0,013082 0,012231

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 5,99%

10,25 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75

0,021876 0,018819 0,016692 0,015142 0,013976 0,013077

0,021160 0,018207 0,016249 0,014723 0,013637 0,012802

Comissió d’obertura (CAP) 3,95% (mínim 150€) �nançada en quota. Campanya vàlida �ns al 31/05/2022 
• FINANÇAT = (PRINCIPAL+ASSEGURANÇA) CAP • Condicions �nanceres subjectes a modi�cació per part de l’Entitat, en funció de les oscil·lacions del mercat
• PPP: Pla de Pagaments Protegits (vida i incapacitat) • Cancel·lacions Primerenques:  Política de retrocessió de comissions totals (préstec + assegurança): dintre 

dels sis primers mesos = 100%, entre els venc. 7º i 12º = 50%, entre els venc. 13º i 18º = 25% • Obligatòria carta de permanència de 36 mesos per a TIN superior al 7,5%.

�ns a 36 mesos

�ns a 48 mesos

�ns a 60 mesos

�ns a 72 mesos

120 mesos

108 mesos

96 mesos

84 mesos

TERMINI MÀXIMANTIGUITAT

Assegurança d’Extensió de Garantia Vehicle d’Ocasió 1+1: PRIMA ÚNICA de 257,51€ per sumar al total per �nançar.
1 Referència calculada amb assegurança Vida PPP; amb assegurança Desocupació: +0,50; SENSE assegurança: -3,50; amb assegurança 
  addicional Extensió de Garantia: +0,25.

901 010 170Grava la teva operació a: www.bbvaconsumer�nance.es Pagament d’operacions: operacional.bbvaconsumer�nance.es P
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www.bbvaconsumerfinance.es
https://operacional.bbvaconsumerfinance.es
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Campanya Préstec VN/VSN  I CONTIGO I

Campanya vàlida per a VN i VSN (�ns a 72 mesos d’antiguitat)Col·laborador:

Termini Total en mesos 60 72 84 9660 72 84 96 108 120

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99%

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99%

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

14,25 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75

0,022406 0,019360 0,017245 0,015710 0,014558 0,013677

0,021673 0,018730 0,016788 0,015275 0,014206 0,013389

16,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25

0,022943 0,019910 0,017809 0,016289 0,015155 0,014292

0,022193 0,019262 0,017337 0,015839 0,014788 0,013991

17,25 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50

0,023221 0,020194 0,018101 0,016590 0,015465 0,014611

0,022461 0,019537 0,017621 0,016131 0,015090 0,014304

P
àg

in
a 

2/
3

Comissió d’obertura (CAP) 3,95% (mínim 150€) �nançada en quota. Campanya vàlida �ns al 31/05/2022 
• FINANÇAT = (PRINCIPAL+ASSEGURANÇA) CAP • Condicions �nanceres subjectes a modi�cació per part de l’Entitat, en funció de les oscil·lacions del mercat
• PPP: Pla de Pagaments Protegits (vida i incapacitat) • Cancel·lacions Primerenques:  Política de retrocessió de comissions totals (préstec + assegurança): dintre 

dels sis primers mesos = 100%, entre els venc. 7º i 12º = 50%, entre els venc. 13º i 18º = 25% • Obligatòria carta de permanència de 36 mesos per a TIN superior al 7,5%.

�ns a 36 mesos

�ns a 48 mesos

�ns a 60 mesos

�ns a 72 mesos

120 mesos

108 mesos

96 mesos

84 mesos

TERMINI MÀXIMANTIGUITAT

Assegurança d’Extensió de Garantia Vehicle d’Ocasió 1+1: PRIMA ÚNICA de 257,51€ per sumar al total per �nançar.
1 Referència calculada amb assegurança Vida PPP; amb assegurança Desocupació: +0,50; SENSE assegurança: -3,50; amb assegurança 
  addicional Extensió de Garantia: +0,25.

901 010 170Grava la teva operació a: www.bbvaconsumer�nance.es Pagament d’operacions: operacional.bbvaconsumer�nance.es

www.bbvaconsumerfinance.es
https://operacional.bbvaconsumerfinance.es
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Campanya Préstec VN/VSN  I CONTIGO I

19,25 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75

0,023489 0,020469 0,018384 0,016881 0,015765 0,014922

0,022721 0,019803 0,017896 0,016414 0,015384 0,014608

Campanya vàlida per a VN i VSN (�ns a 72 mesos d’antiguitat)Col·laborador:

Termini Total en mesos 60 72 84 9660 72 84 96 108 120

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99%
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Comissió d’obertura (CAP) 3,95% (mínim 150€) �nançada en quota. Campanya vàlida �ns al 31/05/2022 
• FINANÇAT = (PRINCIPAL+ASSEGURANÇA) CAP • Condicions �nanceres subjectes a modi�cació per part de l’Entitat, en funció de les oscil·lacions del mercat
• PPP: Pla de Pagaments Protegits (vida i incapacitat) • Cancel·lacions Primerenques:  Política de retrocessió de comissions totals (préstec + assegurança): dintre 

dels sis primers mesos = 100%, entre els venc. 7º i 12º = 50%, entre els venc. 13º i 18º = 25% • Obligatòria carta de permanència de 36 mesos per a TIN superior al 7,5%.

�ns a 36 mesos

�ns a 48 mesos

�ns a 60 mesos

�ns a 72 mesos

120 mesos

108 mesos

96 mesos

84 mesos

TERMINI MÀXIMANTIGUITAT

Assegurança d’Extensió de Garantia Vehicle d’Ocasió 1+1: PRIMA ÚNICA de 257,51€ per sumar al total per �nançar.
1 Referència calculada amb assegurança Vida PPP; amb assegurança Desocupació: +0,50; SENSE assegurança: -3,50; amb assegurança 
  addicional Extensió de Garantia: +0,25.

901 010 170Grava la teva operació a: www.bbvaconsumer�nance.es Pagament d’operacions: operacional.bbvaconsumer�nance.es

www.bbvaconsumerfinance.es
https://operacional.bbvaconsumerfinance.es
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�ns a 84 mesos

�ns a 96 mesos

�ns a 120 mesos

72 mesos

60 mesos

24 mesos

TERMINI MÀXIMANTIGUITAT

Campanya Préstec VO  I CONTIGO I

Campanya vàlida per a VO (antiguitat superior a 72 mesos)
Import mínim per �nançar 5.000.-€ 

Col·laborador:

Termini Total en mesos 60 72 84 9612 24 36 48 60 72             

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

5,25 5,50 5,50 5,50 5,50 5,75

0,093342 0,048374 0,033444 0,026025 0,021619 0,018557 

0,090052 0,046691 0,032299 0,025153 0,020912 0,017954 

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 5,99%

6,00 6,50 7,25 7,50 7,75 8,25

0,093586 0,048615 0,033689 0,026276 0,021876 0,018819 

0,090288 0,046924 0,032536 0,025396 0,021160 0,018207 

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99% 6,99%

6,75 7,50 8,75 9,25 9,75 10,75

0,094087 0,049111 0,034193 0,026792 0,022406 0,019360 

0,090771 0,047403 0,033022 0,025895 0,021673 0,018730 

Comissió d’obertura (CAP) 3,95% (mínim 150€) �nançada en quota. Campanya vàlida �ns al 31/05/2022 
• FINANÇAT = (PRINCIPAL+ASSEGURANÇA) CAP • Condicions �nanceres subjectes a modi�cació per part de l’Entitat, en funció de les oscil·lacions del mercat
• PPP: Pla de Pagaments Protegits (vida i incapacitat) • Cancel·lacions Primerenques:  Política de retrocessió de comissions totals (préstec + assegurança): dintre 

dels sis primers mesos = 100%, entre els venc. 7º i 12º = 50%, entre els venc. 13º i 18º = 25% • Obligatòria carta de permanència de 36 mesos per a TIN superior al 7,5%.

Assegurança d’Extensió de Garantia Vehicle d’Ocasió 1+1: PRIMA ÚNICA de 257,51€ per sumar al total per �nançar.
1 Referència calculada amb assegurança Vida PPP; amb assegurança Desocupació: +0,50; SENSE assegurança: -3,50; amb assegurança 
  addicional Extensió de Garantia: +0,25.

901 010 170Grava la teva operació a: www.bbvaconsumer�nance.es Pagament d’operacions: operacional.bbvaconsumer�nance.es

www.bbvaconsumerfinance.es
https://operacional.bbvaconsumerfinance.es
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Campanya Préstec VO  I CONTIGO I

Campanya vàlida per a VO (antiguitat superior a 72 mesos)
Import mínim per �nançar 5.000.-€ 

Col·laborador:

Termini Total en mesos 60 72 84 9612 24 36 48 60 72             

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99%

TIN
COEFICIENT amb assegurança X (Desocupació)

COEFICIENT amb assegurança Q (Vida-PPP)

REFERÈNCIA1 

8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99% 8,99%

7,25 8,75 10,25 11,75 12,75 13,75

0,094589 0,049610 0,034702 0,027314 0,022943 0,019910

0,091256 0,047884 0,033514 0,026399 0,022193 0,019262

7,75 9,75 11,75 12,75 14,75 15,75

0,095093 0,050112 0,035215 0,027842 0,023489 0,020469

0,091742 0,048369 0,034009 0,026910 0,022721 0,019803

�ns a 84 mesos

�ns a 96 mesos

�ns a 120 mesos

72 mesos

60 mesos

24 mesos

TERMINI MÀXIMANTIGUITAT

Comissió d’obertura (CAP) 3,95% (mínim 150€) �nançada en quota. Campanya vàlida �ns al 31/05/2022 
• FINANÇAT = (PRINCIPAL+ASSEGURANÇA) CAP • Condicions �nanceres subjectes a modi�cació per part de l’Entitat, en funció de les oscil·lacions del mercat
• PPP: Pla de Pagaments Protegits (vida i incapacitat) • Cancel·lacions Primerenques:  Política de retrocessió de comissions totals (préstec + assegurança): dintre 

dels sis primers mesos = 100%, entre els venc. 7º i 12º = 50%, entre els venc. 13º i 18º = 25% • Obligatòria carta de permanència de 36 mesos per a TIN superior al 7,5%.

Assegurança d’Extensió de Garantia Vehicle d’Ocasió 1+1: PRIMA ÚNICA de 257,51€ per sumar al total per �nançar.
1 Referència calculada amb assegurança Vida PPP; amb assegurança Desocupació: +0,50; SENSE assegurança: -3,50; amb assegurança 
  addicional Extensió de Garantia: +0,25.

901 010 170Grava la teva operació a: www.bbvaconsumer�nance.es Pagament d’operacions: operacional.bbvaconsumer�nance.es

www.bbvaconsumerfinance.es
https://operacional.bbvaconsumerfinance.es


FECAVEM i BBVA Consumer Finance,
socis estratègics 

Treballem per crear les millors solucions digitals 
i sostenibles per al professional del motor.

ASSOCIACIONS QUE
INTEGREN FECAVEM

GIRONA
Comerç i Reparació de 

Vehicles i Embarcacions

Tel: 972 210 892
info@corve.org

TARRAGONA
ASTAVE

BARCELONA
Gremi del Motor

Tel: 977 211 596  
astave@astave.org

Tel: 934 150 695
info@gremidelmotor.org

Contactes:

LLEIDA
Associació Provincial 

d’Empreses d’Automoció

Tel: 973 281 820
automocio@automocio.cat

SABADELL
Gremi de Mobilitat

Tel: 937 457 812
tra@centrem.es

Joana María Sevillano
carmarketspain@aldautomotive.com
91 055 49 14

Albert del Amo Sardiña
albert.delamo@bbva.com
663 918 840

Joan Blancafort
secretarigeneral@gremidelmotor.org 
93 415 06 95
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