
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR- ALTERNATIVA
ECOLOGISTA (CUP-Ae) A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, PER DEMANAR UNA

AMPLIACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT A LA CIUTADANIA ENVERS LES
HIPOTEQUES AMB CLÀUSULES IL·LEGALS

L’actual crisi econòmica que viu l’Estat Espanyol i el nostre país, té moltes raons. Una d’elles ha
estat la irracionalitat de bancs i caixes, que van contribuir a l’aposta per l’especulació com a model
productiu per generar riquesa. A més a més de l’especulació, per augmentar els seus guanys, han
utilitzat:  clàusules  terra,  assegurances  de  cobertura  hipotecària  que  sobrecarregaven
innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat, crèdits hipotecaris
en  què  el  preu  s’havia  determinat  mitjançant  l’índex  de  referència  de  préstecs  hipotecaris,
comissions  bancàries  abusives,  despeses  indegudament  cobrades  en  la  formalització  de  les
hipoteques, entre moltes altres. Situant la banca, com un dels sectors econòmics amb més denúncies
per les persones consumidores. 

Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades «clàusules sòl i sostre» que són
aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els contractes de préstec amb garantia
hipotecària a tipus d’interès variable. Aquestes clàusules tenen la funció econòmica de limitar un
escenari de descens de tipus d’interès (“clàusula sòl”) i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus
fins a un tipus prefixat per la mateixa entitat (“clàusula sostre”).

Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la concessió de crèdits a
tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb garantia hipotecària, fet que constitueix
un desequilibri en els drets i obligacions de les parts en perjudici de les persones consumidores, ja
que la “clàusula sòl” es troba configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es
beneficia mai de les baixades dels tipus d’interès.

Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb aquesta clàusula
a l’Estat Espanyol.

El 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava nul·les les
clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, diverses entitats bancàries han
deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Existeix el dret reconegut d’iniciar un procés pel
retorn de les quantitats pagades des d’aquesta data.

Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no retroactivitat
del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per circumstàncies excepcionals”, entre les
que es troben “les repercussions macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que
ja es trobava debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la signatura
dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules.



Però  malgrat  tot,  la  via  de  retorn  d’aquestes  quantitats  no  serà  fàcil,  essent  necessari  un  bon
coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de la manera de poder
exercir-los.

D’altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va declarar com a
abusives  les  clàusules  que  imposen  a  la  persona  que  contracta  el  crèdit  totes  les  despeses  de
formalització d’hipoteques, quan l’haurien assumir els bancs en la seva totalitat,  perquè són les
entitats  les  interessades  a  registrar  l’escriptura  hipotecària.  Des  d’aquell  moment,  l’Audiència
Provincial  de  Saragossa,  un  jutjat  de  Pontevedra,  un  altre  jutjat  de  Granollers  i  un  d’Oviedo,
almenys, han donat la raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys a sis milions
d’hipoteques a l’Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i consumidores que volen
recuperar els diners pagats en excés en la formalització de la seva hipoteca.

Per  això  es  fa  necessari  un  assessorament  de  primera  acollida  amb caràcter  objectiu,  gratuït  i
universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne les passes a seguir, sinó
per assegurar-ne un accés universal i equitatiu. Les administracions públiques han de defensar de
manera activa la ciutadania. No es pot deixar a la bona voluntat de la banca els aspectes tècnics a
negociar, les clàusules sol, sostre, les preferents...  demostren que la banca només pensa en guanyar
diners, i si fa falta, a qualsevol preu.  

Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin trobar en la
debilitat de les persones reclamants i la confusió dels mecanismes una oportunitat de lucre, pren
molt de sentit aquesta primera acollida als serveis municipals. És també important poder garantir la
defensa  jurídica  d’aquelles  persones  i/o  col·lectius  més  vulnerables  que  no  poden  accedir  als
honoraris previs necessaris per interposar les seves demandes civils quan les entitats no l’atenguin
d’ofici. En els casos que es tracti de persones afectades per l’impagament del seu crèdit hipotecari,
poden  ser  assumits  per  les  oficines  d’intermediació  de  deutes  en  l’habitatge  o  les  oficines
municipals de l’habitatge.

A banda, reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones afectades tal i
com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem i exigim que el govern central no faci cap
maniobra per protegir els bancs, tal i com malauradament ha fet fins ara cada vegada que hi ha
hagut un cas d’abusos. El codi de bones pràctiques anunciat pel Consell de Ministres perquè les
entitats financeres, de manera voluntària, retornin els diners cobrats indegudament per les clàusules
sòl poden motivar nous enganys i fraus de la banca En lloc d’aquesta intervenció improvisada a
favor de la banca, el que el Govern ha de fer és complir les seves obligacions legals de protecció als
consumidors i consumidores, i executar de manera immediata, universal i gratuïta una sentència tan
important  el  inapel·lable  del  màxim  tribunal  europeu,  promovent  una  solució  extrajudicial  de
resolució del conflicte.

No cal esperar que sigui la justícia, cas a cas, la que resolgui un problema que neix de les males
pràctiques de les entitats bancàries, per tant ha d’operar una posició comuna harmonitzada amb el
Banc d’Espanya que elimini aquesta clàusula dels contractes hipotecaris. És imprescindible articular
els mecanismes normatius necessaris que permetin reparar el dany causat. No es pot oblidar que
aquestes clàusules van ser un element fonamental de la crisi social de l’habitatge. Per culpa de les 



clàusules  abusives  milers  de  persones  es  van  veure  obligades  a  deixar  de  pagar  les  quotes
hipotecàries i, en última instància, van ser desnonades.

Per tot això el Grup Municipal de la CU-Ae de Tortosa, proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa,
l’adopció dels següents acords:

1. Instar el Govern de l’Estat que comunique al Banc d’Espanya, com a organisme regulador, la
necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les entitats financeres per tal de
garantir la correcta informació per al conjunt de les persones afectades, dels seus drets i els seus
deures pel que fa a la reclamació contra les clàusules sòl.

2. Contractar personal especialitzat en clàusules terra, sostre o semblants, bé per reforçar l’Oficina
de la Borsa d’Habitatge o bé per habilitar un espai d’assessorament al públic o  bé qualsevol altre
organisme públic supramunicipal, durant un període mínim de 3 mesos.  L’objectiu ha de ser oferir
serveis  gratuïts  de primera  acollida (informació i  assessorament)  per  garantir  un assessorament
objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i sobre els
crèdits contractes en base a l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH).

3. Convocar, a través de l’OMIC del Baix Ebre, a les persones directores de bancs i caixes del
municipi per instar-los a fer totes les accions possibles per a realitzar una correcta informació i
atenció a les persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el seu dret de
devolució reconegut a la sentència del TJUE. En aquestes reunions hi estaran convidades, a més de
les forces polítiques amb representació al consistori,  els/les representants de les associacions de
veïns i veïnes del municipi i la Plataforma de persones afectades per les hipoteques (PAH).

4.  Iniciar  una  campanya  informativa  adreçada  a  tota  la  població  explicant  on  es  podrà  rebre
l’assessorament gratuït i independent. 

6. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les entitats bancàries
del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat i les associacions de consumidors/es
locals.

Tortosa, 23 de febrer de 2017, Països Catalans. 

Xavier Rodríguez

CUP-Ae


