
PRÉSTECS I CLÀUSULA SÒL 
 
 

El passat 10 de desembre de 2014, la UGT en Banc Sabadell, va remetre un escrit al Director 
General Sr. Montes, sol·licitant l'eliminació de les clàusules sòl en els préstecs hipotecaris dels 
companys i companyes de la nostra entitat (Veure web: www.ugt-bancosabadell.com) 
 
Ara, amb data 19 de maig de 2015, la Direcció de Relacions Laborals va convocar a la representació 
sindical per consensuar una proposta que es desenvoluparia en tres aspectes: 
 
1.- Condicions dels futurs préstecs hipotecaris de primer habitatge. 
2.- Condicions dels actuals préstecs hipotecaris de primer habitatge. 
3.- Assegurança de vida. 
 
Respecte al primer punt, l'empresa proposa tornar a les condicions existents abans de 2013, és a dir 
tipus d'interès euribor menys 0,50%, amb un mínim del 0%. 
 
Respecte al segon punt, proposen canviar la clàusula sòl per un tipus d'interès fix que variaria en 
funció del termini. 

 
a) A 20 anys un 1,15%. 
b) A 25 anys un 1,20% 
c) A 30 anys un 1,25% 

 
En tots els casos, per qui no ho tingui, l'empresa proposa que s'haurà de formalitzar una 
assegurança de vida pel capital pendent d'amortitzar. La novació de les condicions no comportaria 
despeses. 
 
L'adhesió a aquestes noves condicions seria voluntària i el termini per sol·licitar-ho seria fins al 31-
12-2015. Els tipus proposats ara els mantindrien fins al 30-06-2015, posteriorment podrien variar. 
 
Respecte al tercer punt, l'empresa proposa l'homologació de l'Assegurança de vida Col·lectiva que 
tenim tota la plantilla, passant de les tres opcions actuals que ofereix la pòlissa: 
 

• 1 anualitat per mort per qualsevol causa. 
• 2 anualitats per mort accidental. 
• 3 anualitats per mort en accident de circulació. 

 
A una modalitat única que comprendria 1,3 anualitats per mort per qualsevol causa. 
 
Per part de la UGT hem insistit i proposat l'eliminació total de les clàusules sòl sense més, mantenint 
les altres condicions originals del préstec en quant al variable amb l'euribor que cadascun tingui. 
 
L'empresa té ara una oportunitat de demostrar com valora la dedicació d'una plantilla que està 
demostrant diàriament en tota la xarxa i en els serveis centrals, la seva corresponsabilitat amb els 
beneficis que està obtenint l'entitat. 
 
Us mantindrem informats. 
 

Sant Cugat, 19 de maig de 2015 
 
 


