BARCELONA

Como comprar uma habitação na Espanha?

1. 0
2. 0

3. 0

Escolhe seu apartamento no nosso site ou diretamente no nosso escritório com um consultor,
selecione o código de referência do apartamento que você mais gostou.

Entre em contato com ShBarcelona para mais detalhes e marque uma visita.

Quando encontrar o apartamento adequado e quiser comprar, siga as instruções:

3.1 Faça uma proposta de compra
a.Você deve fazer uma oferta formal em nosso escritório,
b. Juntamente com essa proposta, você deve deixar um depósito de €2,000 para garantir a oferta,
c. A oferta irá mencionar duas datas: uma para o acordo de compra e venda e outra para a carta de venda
juntamente com o tabelião,
d. Nós iremos redirecionar sua oferta para o proprietário do apartamento.
3.2 Receba a resposta dentro de 5 dias úteis
a. O proprietário aceita sua oferta, vai para o próximo passo, ou
b. O proprietário rejeita sua oferta e o depósito é reembolsado.
3.3 Formalize the sale agreement “Contrato de arras”
a. O contrato será elaborado no escritório e será incluído no acordo: a descrição do apartamento e seu estado,
as condições da venda, o dia da assinatura de venda, a escritura da compra e como o valor restante será pago,
b. É comum antecipar 10% do preço total no ato da assinatura, mas as partes são livres para entrarem em um
acordo,
c. A lei prevê as obrigações das partes e regula os efeitos de um eventual descumprimento.
3.4 Se você for estrangeiro, você deve se aplicar para o NIE
a. O NIE e uma conta bancária são obrigatórias para comprar um apartamento em território Espanhol,
b. Se você está for a da Espanha, você pode se aplicar indo a um consulado Espanhol ou Embaixada,
c. Se você estiver na Espanha, especificamente em Barcelona, você pode solicitar uma entrevista pela internet,
d. Documentos necessários: 3 cópias do formulário EX15, cópia do seu passaporte ou ID com o acordo de vendas
original ou cópia.
3.5 Assinatura da Escritura
a. Você deve escolher um tabelião, ou nós recomendaremos um, não há diferença no preço,
b. Ir a um tabelião local
c. Pagar o restante do valor do apartamento.
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4. 0

Passos da pós venda

a. Como novo proprietário, você será registrado no Registro de Propriedade; Este processo será feito pelo
mesmo tabelionato onde você assinou a Escritura Pública.
b. Como novo membro da comunidade dos proprietários, você deve informar ao administrador do prédio e
fornecer sua conta bancária para pagamentos diretos e para ser notiicado de encontros,
c.Você deve entrar em contato com a companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica, água e
gás, para a troca de titularidade e débitos automáticos na sua conta, de preferência fornecendo as atuais
leituras.
d.Você deve informar a Barcelona City Hall para a mudança da titularidade do IBI (imposto de propriedade),
que você deve pagar um ano após a compra.

5. 0

Importante

5.1 Quais os custos que envolvem a compra de um apartamento?
Você deve calcular aproximadamente 12% do preço do imóvel. Este valor inclui taxas (10% do preço), os
honorários do tabelião e o cadastramento da escritura no registro da propriedade.
5.2 O que acontece se a outra parte falhar em atender com suas responsabilidades?
a. Se o vendedor falhar com sua obrigação de vender o imóvel sob os termos acordados em contrato, ele
deve retornar o dobro que o comprador já tiver pago.
b. Se o comprador falhar com sua obrigação de comprar o imóvel sob os termos acordados em contato, ele
irá perder o dinheiro que já foi pago.

Aluguel de temporada

Aluguel prolongada

Apartamentos turísticos

ShBarcelona
C/ Casanova 95, 08011 Barcelona
C/ Casanova 99, 08011 Barcelona
C/ Casanova 100, 08011 Barcelona
C/ Bailén 200, 08037 Barcelona

Vendas

Renovação e Decoração

Seguros

ShMadrid
Tel.: (+34) 934 521 347
www.shbarcelona.com
sh@shbarcelona.com

C/ Ayala 74, 1-Z, 28001 Madrid
Tel.: (+34) 915 762 474

www.shmadrid.com
sh@shmadrid.com

