
MOCIÓ DE LA CUP-CRID PER GIRONA PER IMPULSAR UNA DEMANDA 
COL·LECTIVA CONTRA LES CLÀUSULES ABUSIVES 

Exposició de motius 

En els darrers anys milers de ciutadanes i ciutadans han estat víctimes de l’aplicació 
de clàusules abusives en hipoteques per part de diverses entitats bancàries, com ara 
les anomenades “clàusules sòl” o les “clàusules de venciment anticipat”. 

Davant d’aquest fet, s’han presentat múltiples demandes judicials, algunes de les 
quals s’han resolt declarant la nul·litat d’aquestes clàusules i condemnant les entitats 
bancàries a la devolució de totes les quantitats percebudes de forma indeguda des del 
primer dia més els interessos legals i a assumir les costes processals. 

És el cas de dues sentències recents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que 
detallen les característiques de l’abusivitat de les clàusules sòl, d’una banda, i les 
clàusules de venciment anticipat, per l’altra. Aquestes dues sentències, doncs, obren 
la possibilitat de reclamar a milions de persones que han signat una hipoteca i 
especialment a aquelles que s’han vist immerses en un procés d’execució hipotecària. 

Hi ha ajuntaments com el d’Azuqueca de Henares que han promogut demandes 
col·lectives d’afectats per clàusules abusives en hipoteques contra diverses entitats 
bancàries. En el cas d’aquest municipi de Castella La Manxa, es va presentar una 
demanda que agrupava 179 famílies del municipi afectades per les clàusules sòl, i la 
justícia els ha donat la raó.  

Cal, doncs, que les administracions posin al servei de la població tots els serveis 
necessaris d’assessorament i informació, com també que promoguin accions 
col·lectives per tal d’actuar contra els abusos bancaris de la manera més eficaç i 
accessible per a la ciutadania. En cas de Girona, òrgans i espais com l’Oficina 
Municipal d’Habitatge i la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge són els 
adequats per desenvolupar aquestes tasques amb els recursos necessaris. 

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple 
municipal l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Impulsar una demanda judicial col·lectiva que agrupi afectats i afectades de 
Girona per clàusules abusives en hipoteques signades amb entitats bancàries. 

Segon.- Elaborar, durant el primer semestre del 2017, un pla de treball consensuat 
dins la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge i que es pugui desplegar per 
part de l’Oficina Municipal d’Habitatge, que prevegi l’execució de l’acord anterior així 
com altres mesures d’assessorament i suport municipal a persones afectades per 
clàusules abusives. 
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