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MORATÒRIA SECTORIAL 

 

Us recordem que el dia 29 de juny finalitza el termini per poder sol·licitar una 
carència en el pagament dels préstecs de Conveni en vigor per aquells companys i 
companyes que, a causa de l’Estat d’Alarma hagin vist reduïts els seus ingressos i que 
no es trobin en situació d’impagament. 
 
Reproduïm les condicions: 
  
Productes afectats:  Préstecs en vigor concedits a l’empara del Conveni Col·lectiu o 
Pactes de Condicions Socials amb anterioritat al 14 de març de 2020. 
  
Carència de Capital de 6, 9 o 12 mesos en hipoteques i 3 o 6 mesos en préstecs 
personals, opcions tancades a elecció de l’empleat. Si té quotes pendents en el moment 
de la sol·licitud, aquestes quedaran incloses dins de la carència, però per això, 
prèviament  haurà d’abonar els interessos ordinaris corresponents a aquestes quotes. 
  
Venciment del préstec: ampliació del termini del préstec pel mateix temps de la 
carència. 
  
Termini de sol·licitud: es poden realitzar sol·licituds  fins al 29 de juny. 
  
Com sol·licitar-lo? (Vistiplau de RRHH) 
  

·     Abans d’iniciar qualsevol tràmit obrir una sol·licitud a través de l’OAE amb 
el tema COVID-19. 

·     S’ha de fer una única OAE per a tots els préstecs als quals es desitgi aplicar 
la carència, indicant el número de préstec, saldo actual i el termini de carència 
sol·licitat. 

·     Un cop verificat per RRHH, s’emetrà el Vistiplau en la mateixa OAE, 
incloent-hi un imprès de Declaració Responsable a complimentar per l’empleat. 

 



 
 

·      Envia el Vistiplau + Imprès de Declaració Responsable a la teva oficina, 
perquè iniciïn el circuit establert. 

  
Per a la resta de condicions i tràmits se seguiran els mateixos criteris i circuits que els 
establerts per als productes de clients.  
 

 

WHATS’S NEXT 

 

Es tracta d’un projecte que ens proporcionarà noves eines en l’entorn de Microsoft 
Office 365. Aquest projecte ja s’estava desenvolupant abans de la COVID-19, però es 
pretén avançar la seva implantació donat que en el moment el teletreball s’ha imposat. 
Aquest sistema posa a la nostra disposició una sèrie d’eines molt potents, es tracta de 
noves versions en format web de les aplicacions que ja coneixem d’Outlook, Excel, 
PowerPoint i Word. A més a més, s’inclou como a eina important l’aplicació Microsoft 
Teams, servei base de l’entorn de productivitat de Microsoft per la gestió d’equips, 
integrant solucions de videoconferència, xat, compartició de documents i creació de 
grups de treball, entre d’altres. 
  
Pròximament els empleats rebrem un correu de benvinguda, en el qual hi haurà un link 
que ens permetrà accedir a un portal del banc on podrem disposar de les eines office. 
Donat que l’ordinador és personal, l’accés i ús és totalment voluntari.  
 

Connectats amb tu quan més ens necessites.. 

 

 


