
 
 
 
 
 
 

26 de maig 2015 
 

 

Clàusula sòl- segona reunió 
                                                                                      
 

AVANCEM, però insuficient: 

 

Préstecs en vigor: Tots els préstecs podran acollir-se voluntàriament al canvi d’hipoteca fix. 

 

Els préstecs immobiliaris d’empleats, per a l’adquisició de residència habitual, vigents en 

l’actualitat, als que els quedi un termini d’amortització inferior a 30 anys, podran ser objecte 

de novació (contracte privat, sense cost) a un préstec immobiliari, de tipus fix d’interès de 

l’oferta complementària, fins a 31 de desembre de 2015. Per als que es formalitzin abans de 

30/06/2015, els tipus seran: fins a 20 anys 1,15%, fins a 25 anys 1,20% i fins a 30 anys 1,25%. 

Els préstecs immobiliaris d’empleats per a l’adquisició de residència habitual als que els quedi 

un termini d’amortització superior a 30 anys, podran ser objecte de novació (notarial sense 

cost) en un préstec nou, a tipus d’interès fix de l’oferta complementària a 30 anys, hauran de 

seguir-se els circuits establerts per a les operacions d’actiu amb clients. 

 

A Quadres GBS sol·licitem: 

 

 -  L’opció de traspassar a tipus fix ha de ser lliure de despeses per a tots els préstecs. 

 -  La clàusula sòl ha d’eliminar-se en els préstecs a tipus d’interès variable. 

-   Assegurança de vida o assegurança d’amortització. 

 

La Normativa de Consum de Catalunya, aprovada l’abril 2015, obliga a la no aplicació de cap 

clàusula túnel. Pel que estem convençuts que també es suprimiran en la resta de l’Estat. 

Insistim que els empleats, a més a més d’ostentar aquesta condició, també som clients, i si a 

aquests se’ls elimina la clàusula, no entenem la reticència a eliminar-la als empleats. 

 

En el que respecta a l’assegurança de vida, la nostra opinió és que ha de ser negociat a fons 

juntament amb altres beneficis socials; ara bé, per aquesta fase s’haurien de contemplar dos 

tipus d’assegurança: el de vida i el d’amortització, essent l’elecció voluntària. 

 

Propera reunió dia 3 de juny 

 
 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE!!  
 

Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

 

 
         A la nostra pàgina web: www.cuadrosgrupoba ncosabadell.es 
 

 
 


