
 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER UNA POLÍTICA DE SEGUIMENT, ASSESSORAMENT I SUPORT A LA

PLATAFORMA D’AFECTATS PER L’IRPH

L’IRPH ha sigut un índex utilitzat per referenciar més de 1.500.000 hipoteques però el 2009, la
Unió Europea va considerar que aquests índexs -controlats per la pròpia banca i teòricament
vigilats pel Banc d’Espanya- eren sospitosos i fàcilment manipulables. Per aquest motiu des de
la Unió Europea es va demanar al govern espanyol que els suprimís. El tema dels índexs de
referència manipulables no ens ha d'estranyar, també hi ha hagut notícies per la manipulació de
l’Euribor i l’escàndol del Líbor. La banca busca el major benefici propi.
En un intent d’acatar les ordres europees, a l’octubre de 2011 una Ordre Ministerial contemplava
eliminar els IRPH Caixes, Bancs i Ceca, però no mencionava l’IRPH Entitats. I, què passava amb
les famílies que a la seva hipoteca tenien subscrit IRPH Caixes o Bancs? En alguns casos, les
mateixes escriptures notarials de l’hipoteca especificaven que en cas de desaparició de l’índex
es passava a l’Euribor +1. Però aquests eren els casos més minoritaris.  La gran majoria van
seguir referenciats a un índex que no existia.  Mentre l’Euribor anava baixant i  abaratint les
hipoteques de milers  de famílies,  moltes  d’altres,  amb IRPH, veien com pagaven -i  paguen
encara  avui-  entre  tres-cents  i  quatre-cents euros  més d’hipoteca al  mes,  sense  rebre cap
explicació i a l’espera d’una solució des dels diferents governs. Una autèntica barbaritat a la
societat precària on vivim i un risc molt alt que ha portat a moltes famílies al desnonament. El
sistema  hipotecari  espanyol  destaca  per  la  seva  poca  transparència  -facilitant  així  la
manipulació de les dades reals- i, per això, no tenim un número exacte de famílies afectades ni
de  famílies  que  ja  han  perdut  la  seva  llar  per  la  falta  de  negociació  bancària  a  l’hora  de
reestructurar l’hipoteca amb un interès més baix.
Quasi tres anys després d’anar pagant sota un índex no real i abusiu, les famílies afectades
s’han trobat amb que, aquella Ordre Ministerial s’ha convertit en la disposició addicional 15A
d’una llei que no té res que veure amb el tema (Llei d’Emprenedors). En lloc de referenciar-les a
l’Euribor +1 com han consensuat gran part de les organitzacions afectades, han deixat un IRPH
manipulable i abusiu i a més d’un milió i mig de famílies pagant de més a les entitats bancàries.
En interessos extres, els bancs han guanyat aproximadament 13.000 milions d'euros.
Queda clar que la normativa torna a estar altra vegada redactada per la mateixa banca i que
aquesta torna a guanyar i passar per sobre de la ciutadania, com ja ha passat amb tantes lleis
que s'han redactat contra la banca per pressió exterior (Europa) o per pressió social. Aquesta
última estafa de la banca, se suma a la que ja hem viscut amb els desnonaments, les preferents i
tantes d’altres.
Tot i la sentència del Tribunal Suprem, ens trobem amb una nova clàusula sòl encoberta. Un
índex manipulable que es converteix en un autèntic frau, i que du a gran part de les famílies
afectades a quedar exposades a la pitjor de les cares d'aquesta crisi, doncs el cas del IRPH és
realment altra estafa.
Les persones afectades que a títol  individual  han intentat  negociar  amb les  seves entitats
bancàries s'han trobat en molts casos amb coaccions, mentides i tècniques agressives per a
intentar canviar l'índex, sempre de forma favorable al banc. La situació no només descriu el
comportament d’un índex abusiu sinó també d’un índex que fa encara més difícil l’accés a un bé
de  primera  necessitat  com  és  la  vivenda,  encarint  el  seu  preu  mitjançant  interessos  que
repercuteixen en quotes que estan per sobre de la mitjana i molt per sobre d’un lloguer, nova
mostra de les males pràctiques bancàries. Aquest comportament requereix actuacions per part
de l’administració que possibilitin l’accés a la vivenda de tots aquells ciutadans que se’n veuen
exclosos.



 

El passat 28 de setembre sorgia la notícia. Un jutge de Collado Villalba (Madrid) va suspendre
una  execució  hipotecària  al  considerar  que  l'índex  de  referència  era  una  clàusula  abusiva.
Aquella hipoteca utilitzava l’ IRPH. Més recentment un Jutjat d’Almeria sobreseu una execució
hipotecària  condemnant  en  costes  al  BBVA  per  considerar  abusiu,  entre  altres  clàusules,
l’establiment de l’índex IRPH i destaca que el banc hauria d’haver realitzat simulacions entre
l’IRPH i l’Euribor per comprendre el seu cost. I,  per últim, en una demanda interposada pels
advocats de la plataforma de STOP DESNONAMENTS, el jutge declara nul per abusiu el tipus
d’interès IRPH Caixes en una hipoteca de Kutxabank.
Per tot allò exposat anteriorment, el grup polític ERC Vacarisses proposa a l’Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents

ACORDS

1.- Demanar a l’ajuntament de Vacarisses que es posicioni a favor de les famílies afectades i que
insti al Govern Espanyol a eliminar de forma immediata i definitiva l’IRPH Entitats i, sobretot, el
fet d’aplicar-lo de forma unilateral i obligada per a aquelles hipoteques que no contemplaven un
índex substitutiu vàlid davant la desaparició de l’IRPH Caixes i Bancs.
2.-  Demanar  a  l’ajuntament  de  Vacarisses  que  intercedeixi  per  què  els  interessos  abusius
cobrats  per les entitats  financeres com a efecte de l’aplicació de qualsevol  de les varietats
d’IRPH,  siguin  tornats  als  consumidors.  Els  afectats,  a  través  de  nombrosos  estudis,  hem
demostrat  que el  procediment de càlcul  dels  índexs coneguts  com IRPH pateix importants
mancances i irregularitats. Una de les més greus és la influencia del comportament de la banca
pel  seu  càlcul,  que  el  converteix  en  un  dels  indicadors  bancaris  més  alts  sense  explicació
aparent i convincent i, en conseqüència, no pot ser considerat com un índex vàlid per a préstecs
hipotecaris a interès variable.
3.-  Que aquest  consistori  posi  a disposició  de les  famílies afectades un servei  d’informació,
assessorament i mediació adreçat a totes les persones afectades que vulguin revisar aquesta
clàusula, davant el risc de seguir aplicant tipus desproporcionats i abusius des de les entitats
bancàries, tal com ha denunciat diverses vegades la Comissió Europea.

4.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, als
diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions de
veïns del municipi.

Vacarisses, 18 de setembre de 2014 

Antoni Masana i Ubach
Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya.


