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EL CONTE QUE MAI S’ACABA – Clàusules sòl 
 
La professió de l’ empleat de banca s’ha convertit en una professió de risc.  Alguns diran que 
no passem fred a l’hivern ni calor a l’estiu, pot ser cert, però això no significa que tinguem una 
vida laboral còmode: prolongacions de jornada interminables, objectius inassolibles, 
congelació salarial, reducció al mínim de les compensacions per objectius, això sí, la pressió per 
la consecució dels mateixos no afluixa, al contrari, només s’incrementa i sovint de la pitjor 
manera possible, sota amenaces, canvi de regles a meitat de la partida... 
 
Per si tot això no fos suficient, ara s’afegeix la pressió que les companyes i companys reben per 
contrarestar les demandes dels clients, totalment legítimes i prèvies a la demanda judicial, 
sobre les reclamacions de les clàusules sòl, clàusules que segons la resolució del TJUE són 
declarades nul·les si en el contracte celebrat entre el banc i el client no existeix igualtat entre 
les parts; afegint que a més a més el TJUE també reconeix que la restitució ha de fer-se des del 
moment inicial del préstec.  
 
Tot això comporta que la banca estigui una vegada més a la boca de tots, però els que 
realment donen la cara i en pateixen les conseqüències són els de sempre: les empleades i 
empleats. Són ells els que tenen les instruccions clares i concises de negociar amb el client per 
tal d’evitar la retrocessió i, en funció del percentatge, la penalització sobre el marge directe de 
l’oficina és una o una altra, penalització que reverteix directament a les butxaques de les 
companyes i companys. Una arma de doble filó ja que els marges de les oficines es veuen 
afectats a la baixa.  
 
Resulta que aquest any l’objectiu del marge és prioritari, però si a un client se li retrocedeix la 
clàusula sòl per decisió judicial, aquest import “s’extreu directament de la vena”, conclusió: 
objectiu inassolible, i no perquè aquestes companyes i companys no hagin fet la seva feina, 
que la fan i molt bé, sinó pel sols fet de complir amb la llei...quina paradoxa, no us sembla?  
 

 

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

 
 
 
 
 


