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Les administracions públiques, igual que la resta 
d’empreses del nostre país, busquen optimitzar
els seus recursos en la gestió i administració
dels seus béns.

És per aquesta raó que creix la demanda del 
rènting.
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BS Rènting: Característiques

BS Rènting: consisteix en el lloguer a mitjà i llarg termini de determinats 
béns que les administracions públiques necessiten i utilitzen per 
desenvolupar la seva activitat.

BS Rènting: substitueix el concepte de propietat pel d’ús.

BS Rènting: es tracta d’un producte que posa a disposició de les 
diferents administracions (locals, autonòmiques i central) no únicament 
l’ús del bé, sinó també els serveis i les prestacions precises perquè
funcioni correctament (assegurança, manteniment, reparacions, 
assistència...).

La tipologia de serveis que BS Rènting ofereix actualment són: BS 
AutoRènting (vehicles), BS InfoRènting (tecnologia), BS EquipRènting
(maquinària) i BS SaniRènting (equipament sanitari i fitness).
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BS Rènting: Característiques

Característiques principals:

1. Maquinària  (fixa i mòbil).
2. Entre 24 i 60 mesos (estàndard). Pot ser superior en funció del bé.
3. Sense  opció de compra directa.
4. Amb assegurança (avaria i responsabilitat civil si circula).
5. Amb  possibilitat de valors de recompra a mida (valor residual).
6. Amb flexibilitat contractual per a ampliacions i renovacions.
7. Sense comissions d’obertura ni estudi, només una quota.
8. Amb  possibilitat d’incloure tots els serveis necessaris (equip i serveis). 
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BS Rènting: Característiques

BS AutoRènting: consisteix en el lloguer a mitjà termini, 24 i 60 mesos, de 
vehicles fins a 3.500 kg de PMA. La quota inclou assegurança, 
manteniment, revisions, pneumàtics, impostos, etc.
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BS Rènting: Característiques

BS Inforènting: és una modalitat de lloguer a mitjà termini, normalment 3 o 
4 anys. Consisteix  en un lloguer sense opció de compra d’equips 
tecnològics (equip, programari, serveis) que els permetrà, a canvi d’una 
quota mensual fixa, renovar o ampliar els  seus equips amb tota la llibertat 
d’elecció de marca i/o distribuïdor.
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BS Rènting: Característiques

BS Sanirènting: és  una modalitat de rènting destinada a empreses del 
sector salut, fins i tot gimnasos i salons de bellesa. Consisteix  en un 
lloguer  sense opció de compra d’equips  mèdics, biomèdics, de 
laboratoris, fitness i electrobellesa que incorpora també diversos serveis 
(assegurança, manteniment, etc.).
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BS Rènting: Característiques

BS Equiprènting: és un tipus de lloguer a mitjà termini de maquinària fixa, 
maquinària mòbil no obra pública, maquinària mòbil obra pública i projectes 
“clau en mà”. La quota podrà incloure els diferents serveis (manteniment, 
revisions periòdiques…) i les assegurances corresponents (avaria i 
responsabilitat civil si circula).
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BS Rènting

Eficiència Energètica
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Rènting d’eficiència energètica

Rènting de béns d’equip, què és?

LLOGUER A MIG I LLARG TERMINI D’UN PROJECTE

Característiques generals: 

Projecte “clau en mà”
Entre 24 i 84 mesos (estàndard)
No es considera deute
No es considera inversió
Sense opció de compra directa
Amb Assegurança (els components que ho necessitin)
Amb possibilitat d’incloure serveis (instal·lació, manteniment, etc.)
Amb possibilitat de Valors de Recompra a mida 
Amb flexibilitat contractual per a Renovacions
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Rènting d’eficiència energètica

Com funciona en 5 passos

I. Es calcula una quota sobre la inversió a realitzar 
per l’Ajuntament. Prèviament s’ha realitzat l’estudi 
de riscos. 

II. Banc Sabadell conjuntament amb el proveïdor 
cotitzen l’operació de rènting.

III. Es gestiona la firma del contracte de rènting si és 
adjudicació directa.
Es presenta BS al Concurs Públic, si aquesta és 
la fórmula de contractació. 

IV. Es liquida l’operació al/s proveïdor/s i es generen
quotes.

V. A la finalització del Rènting, es traspassa la 
propietat dels béns.
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Rènting d’eficiència energètica

Com es calcula la quota?

INSTALACIÓ

BS Rènting

EQUIPS

ASSEGURANÇA

VALOR 
RESIDUAL

+

+
- =

MANTENIMENT

+

13.



BS RENTING PER LES AAPP
AJUNTAMENTS

AVANTATGES 
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Rènting d’eficiència energètica

Perquè els Ajuntaments poden estar interessats en BS Rènting?

El rènting s’hauria de poder pagar amb l’estalvi
Parlem d’una quota (facilitat)
Fins 120 mesos (10 anys)
Projecte “clau en mà”
Control de la propietat mitjançant el Valor Residual
Valors Residuals a mida
Solució flexible i dinàmica (maquinària, serveis, manteniment) 
Més control en les renovacions
Facilitat en les ampliacions
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BS RENTING PER LES AAPP
AJUNTAMENTS

COM HO FEM?
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Rènting d’eficiència energètica

…Projectes personalitzats…Projectes personalitzats

MANTENI-
MENT

MANTENI-
MENT

GESTIÓ
INSTALACIÓ

GESTIÓ
INSTALACIÓ

RENOVACIÓ I 
AMPLIACIÓ

RENOVACIÓ I 
AMPLIACIÓ

ASESSORIA 
TÈCNICA

ASESSORIA 
TÈCNICA

GESTIÓ
SINISTRES

GESTIÓ
SINISTRES

ATENCIÓ I 
SUPORT

ATENCIÓ I 
SUPORT
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BS RENTING PER LES AAPP

AJUNTAMENTS

TIPOLOGIA DEL PROJECTE 

TECNOLOGIA
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Rènting d’eficiència energètica

Tipologia del projecte 

Projectes lumínics
Canvi de la il·luminació pública
Senyalització pública

Renovació calderes de Calor i Fred
Calderes de Cogeneració
Calderes de Microcogeneració
Calderes de Biomasa

Inversió Fotovoltaica sobre cobertes
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BS Rènting: Exemples de licitacions
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ESE EMPRESA SERVEIS
ENERGÈTICS

vs.
ADQUISICIÓ TECNOLOGIA

……………….
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Disclaimer

”Este documento tiene únicamente finalidad informativa y no constituye una oferta de contratar 
ningún producto. Ni este documento, ni ninguna parte del mismo, deben erigirse en el fundamento 
en el que se base o del que dependa ningún acuerdo o compromiso.
La decisión sobre cualquier operación financiera debe hacerse teniendo en cuenta las 
necesidades del cliente y su conveniencia desde un punto de vista jurídico, fiscal, contable y/o 
financiero y de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. 
Las inversiones comentadas o recomendadas podrían no ser interesantes para todos los 
inversores.                                    

Las opiniones, proyecciones o estimaciones contenidas en este documento se basan en 
información pública disponible y constituyen una valoración de Banco de Sabadell, S.A. a la fecha 
de su realización, pero de ningún modo aseguran que los futuros resultados o acontecimientos 
serán conformes con dichas opiniones, proyecciones o estimaciones. La información está sujeta a 
cambios sin previo aviso, no se garantiza su exactitud y puede ser incompleta o resumida. Banco 
de Sabadell, S.A. no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida que provenga de 
cualquier utilización de este documento o de sus contenidos o de cualquier otro modo en relación 
con los mismos."



MOLTES GRÀCIES
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