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CaixaBank i l'Obra Social “la Caixa” estableixen un pla 
d'ajudes per als afectats pel temporal de Tenerife d'aquest 
cap de setmana 

 
 

 CaixaBank aprova una línia de finançament especial per als veïns, 

comerços i empreses que hagin patit danys en els seus habitatges o 

explotacions a causa del temporal 

 

 A més, l'Obra Social “la Caixa” destinarà una aportació econòmica de fins 

a 50.000 euros en suport a la restauració de l'equipament dels parcs 

infantils i esportius afectats pel temporal a Garachico i Bajamar 

 

 CaixaBank ha habilitat una línia especial de fins a 10 milions d'euros que 

es destinarà a anticipar el cobrament de les indemnitzacions de les 

companyies asseguradores, reparació dels habitatges i negocis, de 

manera que els afectats puguin recuperar al més aviat possible els seus 

béns i activitat empresarial danyats 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, 19 de novembre de 2018.- CaixaBank i l'Obra Social 

“la Caixa” han aprovat un pla d'ajudes que inclou dues línies de finançament 

especials destinades a donar suport a tots els veïns, comerços i empreses que 

han resultat damnificats pel temporal registrat aquest cap de setmana en 

diversos municipis del nord de Tenerife.  

Els directius de CaixaBank a la zona estan mantenint diferents trobades amb 

representants de les administracions públiques i institucions per donar resposta 

als afectats. L'entitat financera ha habilitat diverses línies de finançament que 

es destinaran entre altres finalitats, a anticipar el cobrament de les 

indemnitzacions de les companyies asseguradores, reparació dels béns i 

negocis danyats, de manera que els afectats puguin recuperar al més aviat 

possible la seva activitat. 

Les línies consisteixen en un compte de crèdit a 1 any sense comissions des 

del 2’95%; i una línia de préstec destinada a autònoms i empreses BEI 

MicroBank des del 5’50% i sense comissions per a reposició d'inversions fixes i 

inversions en circulant. Per a les famílies s'habilita una línia especial des del 
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4’50% i sense comissions per cobrir possibles reparacions en habitatges i estris 

afectats. 

Per la seva banda, l'Obra Social “la Caixa” destinarà una aportació econòmica 

de fins a 50.000 euros en suport a la restauració de l'equipament dels parcs 

infantils i esportius afectats pel temporal a Garachico i Bajamar. 

 
 

 

 


