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MOCIÓ  DE  SUPORT  A  LA  PROPOSICIÓ  DE  LLEI  CONTRA  EL 
SOBREENDEUTAMENT  FAMILIAR  I  PERSONAL  PER  MODIFICAR  LA  LLEI 
HIPOTECÀRIA  AMB  LA  FINALITAT  DE  REGULAR  LA DACIÓ  EN  PAGAMENT  I 
ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER 
MOTIUS ECONÒMICS

En el darrer cicle econòmic expansiu, l’estancament dels salaris, el vertiginós augment del preu 
de l’habitatge, l’escàs mercat de lloguer,  uns tipus d’interès a mínims històrics, una normativa 
molt laxa vers la responsabilitat dels bancs i caixes davant les condicions ofertades per a crèdits i 
hipoteques, així com una deficient supervisió per part del Banc d’Espanya, han empès desenes 
de milers de famílies a hipotecar-se fins a 40 anys per poder fer front a la despesa mensual 
derivada de l’accés a l’habitatge. 

Durant  aquests  anys,  les  entitats  financeres  van  facilitar  prèstec  per  damunt  del  valor  de 
l'habitatge a famílies, que implicaven un compromís del 50% dels ingressos familiars dedicats al 
seu pagament i el conseqüent sobreendeutament de les famílies.

El 2008, però, es produeix l’esclat de la bombolla immobiliària i  la crisi financera i econòmica, i 
com a conseqüència un gran increment de l’atur i de la inseguretat de la renda en milers de 
famílies del nostre país. La impossibilitat de fer front al deute hipotecari està sent una realitat 
cada cop major i una de les noves causes d’exclusió social.

Les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que s’executaran més de 350.000 
desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, tramitades entre el 2008 i el 2010 i que es 
preveu que aquest any 2011 i el 2012 es podria arribar als 500.000 desnonaments judicials a tot 
l’Estat espanyol, i que només a Catalunya es podria procedir a unes 40.000 o 50.000 execucions 
hipotecàries, més del doble que el 2010.

L’execució  hipotecària  per  impagament  del  crèdit  hipotecari  provoca la  pèrdua de l’habitatge 
familiar per a milers de famílies cada any. En aquest procediment l’habitatge és subhastat, i la 
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 estableix que, en cas de no presentar-se postors, el 
creditor pot adjudicar-se l’habitatge pel 50% del valor de la nova taxació. El banc no només es 
queda amb l’habitatge per un preu molt menor pel qual es va signar la hipoteca, sinó que a més 
el deute segueix viu descomptant-li el valor del bé executat.

D’aquesta manera, l’actual Llei Hipotecària condemna a moltes famílies en situació d’insolvència 
a que no només s'enfrontin a un procés de desnonament amb la pèrdua del seu habitatge sinó 
també a una condemna financera per la reclamació del pagament del deute per part dels bancs 
que en molts casos es tradueix en una condemna a l’exclusió social.

Estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit 
local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen 
majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda.

Actualment varies forces polítiques i també entitats i moviments socials diversos estan reclamant 
la modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació en pagament, de forma 
que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al 
creditor.



En algunes de les iniciatives legislatives que s’han presentat al Parlament de Catalunya també es 
preveu que, per garantir el dret a l’habitatge de les persones que perdin la propietat del seu 
habitatge per l’execució de la hipoteca, s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes alternatives com 
quedar-se  a  l’habitatge  en  règim  de  lloguer  o  usdefruit  vitalici  o  renegociar  el  deute  amb 
possibilitat  de convenir  la  reducció o reordenament del  pagament de forma més assumible i 
ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen.

Per  altra  banda,  en una  part  important  dels  contractes  de  préstec  amb garantia  hipotecaria 
realitzats en els darrers anys s’han inclòs de manera generalitzada condicions que perjudiquen 
greument als prestataris, com les anomenades “clàusules de sòl i sostre” per a les hipoteques 
amb interès variable. Es calcula que el 80% de les hipoteques constituïdes a l’estat espanyol 
entre el 2006 i el 2009 poden contenir una clàusula d’aquestes característiques. 

La consideració com a abusives de les “clàusules de sòl” es basen, d’acord amb la normativa 
vigent, en la seva inclusió amb caràcter general, que limita els drets de consumidors i usuaris (en 
esdevenir  a la pràctica un “tipus fix”  quan els  tipus d’interès són baixos),  situa a les entitats 
financeres en una posició de privilegi respecte als prestataris i són desproporcionades pel que fa 
a la concreció del tipus mínim i màxim.

Per tot això, que el Ple Municipal adopta els següents acords:

Primer.- Donar suport a les diverses proposicions de Llei contra el sobreendeutament familiar i 
personal presentades al Parlament de Catalunya

Segon.- Instar al Govern central que aprovi una  modificació de la legislació vigent en el sentit 
d’introduir la dació en pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en determinats 
casos

Tercer.- Demanar que el govern de l’Estat prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel·lar o 
reduir el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys 
però que continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.

Quart.- Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la variació a 
la baixa del tipus d’interès variable contractat.

Cinquè.-  Traslladar  aquests  acords  al  Consell  de  Ministres,  i  especialment  al  Ministeri 
d'Economia  i  al  Ministeri  de  Justícia,  així  com  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  de 
Catalunya, del Congrés i el Senat, i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i a la 
Federació de Municipis de Catalunya.

Granollers, 21 de febrer de 2011



ISABEL ALCALDE i SASTRE          i               JOSEP CASASNOVAS
GM ERC                                                           ICV
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