
 

MOCIÓ Al PLE DE L'AJUNTAMENT  
EL PRAT DE LLOBREGAT 

 
A l'empara de l'establer en la normativa aplicable, Sandra Daza Puente en 
representació del Grup Municipal “SE PUEDE EL PRAT”, eleva al Ple de l'Ajuntament 
per al seu debat i, si escau, aprovació la següent Moció DE SUPORT  A LES 
PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL. 
 
Les anomenades “clàusules sòl” són un exemple clar d'opacitat i d'abús del mercat 
financer dins dels contractes hipotecaris. Aquestes clàusules han estat denunciades 
en moltes ocasions per activistes, moviments socials i associacions de consumidors, 
atès que imposen un índex mínim per al pagament d'interessos relacionats amb el 
crèdit hipotecari, de forma que si l'index de referència baixa per sota d’un determinat 
nivell, la persona afectada no pot gaudir d'aquesta reducció dels interessos.  
 
Tot i que, malauradament, aplicar aquesta clàusula és legal, no ho és incloure-la en un 
crèdit hipotecari sense informar degudament les persones que el sol·liciten. Així ho va 
declarar el jutjat mercantil número 11 de Madrid que, el dia 7 d'abril de 2016, després 
d'un llarg procés judicial, va fallar a favor d'ADICAE en la macrodemanda col·lectiva 
imposada per tal d'eliminar aquesta clàusula abusiva per manca de transparència. La 
sentència obliga a 101 entitats (42 després de la reestructuració bancària) a eliminar la 
clàusula sòl i a reemborsar el seu import des del 9 de maig de 2013, no des de l'inici 
de la hipoteca. Així mateix, la Comissió Europea també va posar de manifest les 
irregularitats relacionades amb aquesta clàusula i va amenaçar amb imposar multes al 
govern de l'Estat espanyol si no fa efectiu el compliment de la sentència.  
 
Davant d'aquesta situació, ADICAE presenta un recurs per a millorar la sentència i 
aconseguir el reemborsament total dels imports de la clàusula sòl. Aquest recurs 
provoca una divisió d'opinions jurídiques i dels diferents actors implicats, que insten a 
resoldre la situació al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A favor de la devolució 
parcial hi trobem els bancs, l'advocat general de la Unió Europea i el Govern espanyol, 
i a favor de la devolució total, la Comissió Europea, les persones afectades i ADICAE. 
 
Com a conseqüència d'aquesta sentència, moltes entitats financeres han iniciat una 
campanya per convèncer els seus clients de signar nous acords basats en l'eliminació 
de la clàusula sòl a canvi de modificacions en els tipus d'interès o de noves clàusules 
contràries als interessos de les persones afectades. Això sense cap tipus d'intervenció 
en defensa de les persones afectades per part de les autoritats institucionals o de les 
agències públiques de consum. 
 
Finalment, el 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE) ha fallat a favor de les persones afectades, declarant la devolució íntegra de 
les clàusules sòl des de l'inici del contracte hipotecari. El TJUE les considera abusives, 
ja que els consumidors no havien estat adequadament informats sobre la càrrega 
econòmica i jurídica que els imposaven aquestes clàusules i recorda que, segons la 
Directiva 93/13 / CEE, del Consell, de 5 d'abril, les clàusules abusives no podran 
vincular al consumidor, en les condicions estipulades pels Drets dels Estats membres, 



 

essent aquests els obligats a preveure els mitjans perquè cessi l'ús d'aquestes 
clàusules.  
 
Atesa la resolució del TJUE de retroactivitat total de la clàusula sòl, estimada en 4.000 
milions d'euros segons el Banco de España, el govern espanyol ha anunciat la creació 
d'un nou codi de bones pràctiques d'adhesió voluntària per part de les entitats 
financeres, per facilitar la resolució de les reclamacions de les persones afectades 
mitjançant un procés extrajudicial. 
 
Aquesta proposta de mínims respon una vegada més als interessos de les entitats 
financeres, per sobre dels drets de les persones afectades, tal com ha quedat 
demostrat durant tot el llarg procés de denúncia de les clàusules sòl, en què el govern 
de l'Estat espanyol ha desenvolupat un paper absolutament testimonial, tot i les 
reclamacions dels diferents ens europeus que reclamaven al govern mesures 
sancionadores i d'aplicació immediata de les diverses resolucions judicials que 
assenyalaven el caire abusiu de la clàusula. No és fins a les últimes conseqüències 
que el govern decideix actuar. 

Per tot això, el grup municipal SE PUEDE EL PRAT proposa a l’Ajuntament de El Prat 
de Llobregat l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.-  Sol.licitar al Banco de España l'aplicació immediata de les seves 
competències en matèria de supervisió de les activitats de les entitats financeres, per 
assegurar la correcta gestió de la devolució dels imports generats per les clàusules 
sòl, així com de la supervisió activa i permanent per evitar que es repeteixin 
vulneracions de drets a futur. 
 
Segon.-  Instar l'Agència Catalana de Consum i la Agència Española de 
Consumo, Seguridad Alimentària i Nutrición a proporcionar tots els mitjans de suport 
tècnics i jurídics necessaris per a defensar els drets de les persones afectades per la 
clàusula sòl. Incloent, si s’escau, la creació d'equips i oficines d'atenció específiques. 
 
Tercer.-  Instar l'Ajuntament a facilitar espais de treball i suport a les entitats 
locals autogestionades que donin suport de forma gratuïta a les persones afectades 
per les clàusules sòl, i reforçar els serveis municipals de defensa del consumidor i de 
Prat Espais pel suport i l'orientació jurídica, amb recursos específics que facilitin el 
procés de devolució dels imports derivats de les clàusules sòl a les persones 
afectades dins del municipi. 
 
Quart.-  Instar el Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat espanyol a obrir 
respectives comissions d'investigació per realitzar un estudi seriós que determini 
l'impacta de l'aplicació de clàusules il·lícites com la clàusula sòl, en concret, i d'altres 
clàusules relacionades amb l'activitat de les entitats financeres. 
 
Cinquè.-  Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de 
la Generalitat, a les associacions de defensa dels consumidors, a entitats municipals i 



 

moviments socials de defensa del dret a l'habitatge i a les entitats financeres afectades 
per l'aplicació de les clàusules sòl. 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra Daza 
 

 
Sotmesa la proposta a votació: 
APROVADA PER MAJORIA 
 
A favor: ICV-EUiA, PSC, ERC, Se Puede El Prat, Guanyem, PDeCAT, Regidirs No 
Adscrits (2) 
En Contra: PP 
Abstención: Cs 
 
Acta del Pleno: 
https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=SEC11I0JJ&id=5895 
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