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Com molts de vosaltres ja sabreu “La Caixa” ha llençat una campanya sota el nom de 

“Servei Nòmina 15” mitjançant la qual, no només ofereix a alguns clients l’avançament 

automàtic i “gratuït” de la meitat de la seva nòmina, sinó que per defecte ho aplicarà 

automàticament el dia 15 de cada mes.  Seguint el seu estil, Caixabank torna a la càrrega 

amb la seva estratègia de guanyar beneficis a cops de cinisme, perversió i molta barra. 

 

En primer lloc, el servei es dirigeix a les desenes de milers de funcionaris públics (docents, 

mossos d’esquadra, personal administratiu, etcètera) que cobren a través d’un compte 

corrent de Caixabank el sou que els paga la Generalitat. Per tant, és realment un servei 

nou?  

 

Si algú té domiciliats ingressos estables en una entitat financera i necessita una bestreta, 

no li donarien ja sense aquesta campanya?  

 

En segon lloc, la majoria d’aquests 

clients no necessiten aquesta 

deferència per a res.  

 

Algunes persones desactivaran el 

servei però moltes altres pel motiu que 

sigui no ho faran i, sense que ells 

n’obtinguin el mínim benefici, els 

saldos mitjans dels comptes de “La 

Caixa” experimentaran un efecte 

positiu que a l’únic lloc on 

repercutirà serà en els beneficis de 

l’entitat. 

SERVEI NÒMINA 15: UNA NOVA PRESA DE PÈL DE 

CAIXABANK. 

 

                        ENSENYAMENT   PÚBLIC            
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En tercer lloc, i el que ens sembla més greu. Segurament hi haurà qui sí que ho necessiti.  

 

Algú que, per al motiu que sigui, encara que tingui un sou fix a l’administració té problemes 

per arribar a fi de mes.  

 

Per a aquests casos Caixabank ja adverteix que aquell client que no pugui cobrir el 

compte a final de mes , és a dir, aquell que no pugui retornar la bestreta pagarà el gust 

i les ganes en forma d’interessos de demora i comissions de descobert. Amés, per suposat, 

quedarà retratat en els registres de impagaments amb les conseqüències corresponents. 

 

 

En resum, parlem d’un servei que per a la majoria dels clients a qui 

s’ofereix no és necessari i, per alguns altres, és més un regal enverinat 

que una altra cosa.  

 

Com diem en el títol, una nova presa de pèl de “La Caixa”. 

 


