
DECLARACIÓ PLE MUNICIPAL SOBRE LES CLÀUSULES SÒL 
  
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar a l’Estat espanyol l’aplicació de les clàusules sòl 
imposades per les entitats de crèdit en els contractes de préstec amb garantia 
hipotecària a tipus d'interès variable, que limiten un escenari de descens de tipus 
d'interès ("clàusula sòl") i, paral·lelament, acoten una pujada de tipus ("clàusula 
sostre"). Aquesta limitació constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les 
parts en perjudici de les persones consumidores. Segons algunes estimacions, pot 
haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb aquesta clàusula. 
  
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que 
declarava nul·les les clàusules sòl en cas de falta de transparència i informació en la 
seva inclusió. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, diverses entitats 
bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula, perquè des d’aquesta 
data existeix el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats pagades, 
que les entitats bancàries no reconeixien sense iniciar un procediment judicial. 
  
El TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del mateix moment de la signatura de 
les hipoteques que contenien aquesta tipologia de clàusules, 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. Aquesta sentencia, és una esmena a la totalitat al 
marc legal hipotecari espanyol, i fa més urgent que mai una profunda reforma d’una llei 
hipotecària que permet situacions abusives. 
 
La Sentència del TJUE del 21 de desembre de 2016 estableix que “la declaració 
judicial del caràcter abusiu d’una clàusula ha de tenir com a conseqüència el 
restabliment de la situació en què es trobaria el consumidor si no hagués existit tal 
clàusula. En conseqüència, la declaració del caràcter abusiu de les clàusules sòl ha de 
permetre la restitució dels avantatges obtinguts indegudament pel professional en 
detriment del consumidor” 
 
Malgrat tot, la sentència del TJUE no és d’aplicació immediata, sinó que haurà de ser 
adoptada pel Tribunal Suprem en les properes declaracions de nul·litat d’aquestes 
clàusules. Així mateix, tampoc les declara nul·les en tots els casos, per la qual cosa 
les persones consumidores hauran de seguir pledejant per assolir la declaració de 
nul·litat i, en cas de sentència favorable, que se’ls retornin tots els diners pagats de 
més des de la firma de la hipoteca.  
 
Mentre les associacions de persones consumidores i usuàries consideren que en cap 
cas els costos del procés haurien de recaure en els clients afectats i que aquest no ha 
de dilatar-se en el temps, l’Associació Espanyola de la Banca (AEB), que agrupa als 
bancs implicats, mantenen  que caldrà esperar a veure com es traslladarà la sentència 
a la jurisprudència espanyola. 
 
El Reial Decret –Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de 
consumidors en matèria de clàusules sòl conté un seguit de mesures per regular 
mides per facilitar la devolució, de potenciar acords previs extrajudicials i assenyalar 
els terminis per les entitats, i de legislar les condicions per les quals les entitats hauran 
d’abonar les costes judicials. El que no aclareix aquest decret  és la fórmula ni els 
factors del càlcul de la quantitat que les entitats hauran de tornar als clients, la qual 
cosa  obre el pas a acceptar que les entitats podran fer, a partir d’aquest decret, 
ofertes per sota del valor real de les quantitats deduïdes per l’ús de les clàusules 
anul·lades per la legislació europea. 
 



S’ hauria de fixar una norma complementària per fixar un càlcul obligatori i transparent 
del deute a retornar  que garanteixi la integritat dels  interessos econòmics dels 
ciutadans  en qualsevol  solució extrajudicial  del conflicte, perquè si no,  seria seguir 
permetent  el desequilibri entre entitats i consumidors 
 
 Davant d'aquesta situació, cal que les administracions públiques ajudin a la ciutadania 
i posin a disposició dels seus ciutadans, des de l’assessorament a les oficines 
municipals d’atenció al consumidor, els serveis des d’altres administracions com els 
Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de Catalunya a través de 
l’Agència Catalana de Consum.  

. Es fa imprescindible oferir l’accés a un  assessorament de primera acollida amb 
caràcter objectiu, gratuït i universal, tant per identificar correctament cada casuística i 
indicar-ne les passes a seguir, com per 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. 
 
Les oficines municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com els diferents serveis 
d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, ja han estat testimonis de 
reclamacions sobre pràctiques que podrien ser qualificades com a abusives per part 
de les entitats financeres, a més de les clàusules sòl: accions preferents, deute 
subordinat, assegurances de cobertura hipotecària; fins al punt de suposar més de la 
meitat de les consultes ateses en aquestes oficines. 
 
Per part de l’ajuntament de Viladecans posem a disposició de la gent afectada de la 
ciutat la nostra Oficina Municipal d’Informació al Consumidor que ofereix: 
 

a) Un servei gratuït de primera acollida per donar informació i assessorament 
objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les 
clàusules abusives. Aquest servei a més de l’assessorament per aconseguir 
beneficiar-se de la sentència de les clàusules sòl, ofereix també assessorament 
als afectats per l’índex de referència dels préstecs hipotecaris IRPH, els 
“swaps” i “clips” hipotecaris, les hipoteques multidivisa, l’atribució de les 
despeses de garantia al consumidor, així com de totes aquelles pràctiques 
generalitzades en la contractació de préstecs, crèdits hipotecaris fetes amb 
total desprotecció dels signants davant de complexes productes financers. En 
els últims tres anys la utilització del servei en aquest sentit s’ha disparat, ja que 
ha atès 2,562 consultes i 336 reclamacions. 

b)  Fer ressò, divulgar i canalitzar les consultes i reclamacions dels consumidors 
de productes financers. 

c) Facilitar l’accés a la justícia dels afectats en els termes recollits en el acord 
amb la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) que ajuda a facilitar als 
nostres ciutadans les eines i informacions necessàries per exercir el seu dret 
de devolució reconegut en la sentència del TJUE. 

  
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Viladecans l’adopció dels següents 
acords: 
 
1. Instar el Govern de l’Estat  a crear un òrgan de supervisió del compliment dels 
procediments per reclamar l’extorn de les quantitats indegudament cobrades, i establir 
un mecanisme de sanció per a les entitats de crèdit que obstaculitzin el procediment 
del Reial Decret 1-2017,   o s’oposin a la devolució dels imports cobrats indegudament.  



 
2. Garantir la transparència i correcció del càlcul del deute de les entitats bancàries en 
el procés que obre l’esmentat  decret, amb el control del banc d’Espanya com a 
organisme supervisor del sistema bancari, on estan inclosos  els interessos dels clients 
de l’entitat de crèdit. 
 
3. Instar el Govern de l’Estat a desenvolupar una legislació que asseguri la 
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a 
les persones contractants d’aquests productes, acompanyada també d’un règim 
sancionador rigorós quan les entitats incorrin en manca de transparència o pràctiques 
abusives  
 
4. Instar el Govern de l’Estat a que comuniqui al Banc d’Espanya, que com a 
organisme regulador faci eliminar les clàusules sòl dels contractes europeus, com a 
conseqüència de la sentència europea . 
 
5. Fer un monogràfic a tota plana al  Butlletí Municipal com a  guia bàsica sobre els 
passos a fer i els recursos a disposició de les persones afectades per clàusules 
abusives en el seu crèdit hipotecari   

6. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a 
canalitzar l’assessorament a les persones afectades i a reforçar els serveis destinats a 
aquest fi. 
 
7. Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els serveis 
d’atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei d’assessorament 
professional i gratuït, independentment de la mida o les capacitats del municipi on 
resideixin. 
 
8. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors, a les associacions de 
veïnes i veïns i a les entitats bancàries del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de 
la Generalitat, a la Diputació de Barcelona (Lleida, Tarragona, Girona) a l’AMB, la FMC 
i a l’AMC. 
 
Viladecans, 26 de gener de 2017 
  
   


