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Quin problema resolem?

Font:  Info residencias, INE, CSIC.
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Cost mitjà plaça residència

• Moltes persones grans tenen

dificultats econòmiques per accedir a

residències, malgrat tenir immobles en

propietat.

• La plaça residencial no la poden pagar

ni amb els estalvis ni amb les rendes.

• Facilitar l’accés a una plaça privada

tot esperant accedir a una plaça

pública, si és el cas.

• Poder accedir a major nombre de

serveis que ofereix el centre.

• Situacions d’urgència.

Pensió 80 anys
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Beneficiaris del Programa Pensium
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Com volem solucionar-ho?

Amb aportacions periòdiques 
garantides

Sense avals ni implicació
familiar

Sense hipoteca

Sense desemborsament de 
cap tipus

Mantenint sempre la 
propietat  de l’immoble

Oferim una nova alternativa a un 

problema social no resolt



Com ho fem?

La casa treballa i cobreix les despeses assistencials

• Amb els lloguers presents i futurs es
financen les necessitats presents:

• Les aportacions per poder pagar la
residència

• Els interessos de l’operació

• Les despeses inicials + reformes

Casa

• No realitza cap pagament, ni avals, ni
hipoteques

• Manté sempre la propietat

• Paga amb el temps d’ús futur de
l’habitatge

• Total flexibilitat per a la cancel·lació

Beneficiari



Procés Pensium

CONTACTE per 

explicar el Programa
INFORME
Proposta 

personalitzada
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FIRMA davant notari 

+ primera aportació del 

Programa Pensium
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PAGAMENTS periòdics

al beneficiari + INFORME 

SEMESTRAL del 

Programa
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Es manté el lloguer 

fins recuperar les 

aportacions 

realizades

Cancelació del deute

GESTIÓ DE 

REFORMES 
(si es necessari) i del 

Lloguer de la vivenda

VISITA de la 

vivenda per valorar 

lloguer/Reformes
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SOCIOSANITARI
Detecció d’un cas



Quins avantatges obté el sociosanitari?

Oferir una solució a la necessitat assistencial 
(convalescència)

Ofereix un nou recurs a les famílies

Permet complir amb els terminis de les 
altes mediques

Retorn d’informació i seguiment del cas



Col·laboració amb centres assistencials

Acords amb grups per 
difondre el Programa



Atenció especial per a socis de la UCH

Amb una 
trucada

Tracte 
confidencial

Sense 
compromís

Estudi

personalitzat

montse.figueras@pensium.es tf: 93 880 64 80

mailto:montse.figueras@Pensium.es


Qui som i com treballem?
Empresa creada el 
juliol de 2016, amb 

presència a  
Catalunya , Madrid 

València i Saragossa

Equip de treballadors 
socials, economistes, 

advocats i  professionals 
amb àmplia experiència

Inversors privats 
amb sensibilitat 

social

Gestió amb total 
transparència i rigor

Operacions 
realitzades davant 

notari

Assessorament 
personalitzat al 

beneficiari i a les 
seves famílies

Pensium SL està inscrita amb el nº 738/2017 al  Ministerio de 

Sanitat, Serveis Socials i  Igualtat (Registre estatal , Llei 2/2009)


