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La situació de la vivenda a Espanya

Les execucions hipotecàries
es reactiven als jutjats
Els bancs rescaten milers de demandes per
venciment anticipat aturades pels jutges
MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

L

a banca espanyola ja
disposa dels arguments legals que li permeten reactivar les
execucions hipotecàries que
han sigut paralitzades o desestimades als jutjats com a conseqüència dels dubtes legals
sobre l’aplicació de la clàusula
de venciment anticipat de les
hipoteques. Milers de procediments han estat esperant als
jutjats o al calaix dels serveis
jurídics de les entitats financeres que l’Administració de justícia aclarís la jurisprudència a
seguir amb aquests centenars
de casos que ara poden desbordar ara els jutjats.
«Tenim milers de casos aturats que hem començat a reactivar en els últims mesos», reconeixen fonts d’una gran entitat financera. El conseller delegat del Banc Sabadell, Jaume
Guardiola, exposava la setmana passada, durant la presentació de resultats del banc, que
l’entitat ha decidit reiniciar
els procediments que s’havien
parat. I en aquesta mateixa situació es troba CaixaBank,
Bankia i la resta del sector financer espanyol.

Una resolució recent del Suprem permet
a les entitats reiniciar els procediments
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OPCIONS JUDICIALS

Dues
alternatives
a seguir

UNIFICAR CRITERIS /«Les primeres

paralitzacions corresponen al
2012, però la majoria es produeixen a partir d’una sentència
del Suprem del 2017 referida a
un cas d’Abanca», recorda José
María Fernández Seijo, magistrat de la Secció 15a de l’Audiència de Barcelona. Aquesta
sentència relativa a l’aplicació
de la clàusula de venciment
anticipat va deixar més dubtes
que certeses. I es van haver de
pronunciar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE),
a partir d’una consulta prejudicial, i després el Suprem per
establir jurisprudència. Finalment, l’Audiència de Barcelona va decidir fa 15 dies unificar criteris en aquesta mena de casos. «I es va decidir
aplicar la jurisprudència del
Suprem del passat 11 de setembre», explica el magistrat.
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33 Les clàusules de venciment afecten la majoria de les operacions hipotecàries del sector.
La successió de decisions judicials resolen, als bancs, la indefinició sobre el tema, tot i
que bastants juristes donen
resposta als interessos de les
entitats financeres espanyoles
més que als dels clients.
El TJUE, en aplicació d’una
directiva de la Unió Europea

del 1993 sobre clàusules abusives, va fixar el març d’aquest
any el criteri que quan la clàusula de venciment anticipat és
nul·la no es pot integrar al contracte, s’ha de tenir per no posada i expulsar-la.
La clàusula de venciment
anticipat permetia al banc ini-

ciar el procediment d’execució
hipotecària quan el prestatari
incomplís el pagament d’una
quota o interessos, resoldre el
contracte i reclamar la totalitat del fixat en el préstec.
Aquesta clàusula es va modificar en la llei de crèdit immobiliari de juny.

¿Execució hipotecària o procediment declaratiu? No hi
ha un patró per dir quin beneficia clients o bancs. El
cert és que els dos procediments tenen conseqüències
diferents: «L’execució hipotecària és més ràpida, fins i
tot el Suprem diu que per al
consumidor és millor aquesta via que la declarativa»,
puntualitza Fernández Seijo.
Però també és cert que, si el
consumidor no pot fer front
al deute, li pot interessar més
el procediment declaratiu
perquè sol ser més llarg i retarda el moment del llançament de la vivenda. No obstant, «no hi ha un protocol,
depèn de les circumstàncies
de cada cas serà millor una
alternativa o una altra», explica Núria Vilarnau, advocada del Col·lectiu Ronda. La
qüestió, assenyala, és que
«la jurisprudència del Suprem només beneficia els
bancs», afegeix.
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L’alt tribunal obre
la porta a tornar a
cursar les causes
amb clàusules
nul·les amb la llei
de crèdit immobiliari
La sentència és fruit
del suggeriment
del TJUE a la
justícia local
perquè creés la seva
pròpia jurisprudència
serveix tant per als casos anteriors a la llei del 2013 de mesures per reforçar la protecció dels
deutors com per als de la llei de
crèdit immobiliari del juny.
Però la clau és que el
Suprem diu, també, que les
sentències dictades no tindran
efecte de cosa jutjada respecte a una nova demanda d’execució perquè no es tractaria
d’una segona execució hipotecària sinó que estarien basades
en títols diferents: no seria pel
venciment anticipat sinó per
l’aplicació de la llei reguladora
dels contractes dels crèdits immobiliaris del juny. Això vol
dir que el banc sí que pot reactivar l’execució hipotecària o,
si no és el cas –això ho determina el consumidor–, el procediment declaratiu ordinari, mitjançant el qual es reclama
quantitat al marge de l’actiu
que recolza el crèdit. H
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LA RENDIBILITAT DELS
DE 0 a 4%

Cantàbria 5,6

DE 5 a 6%

País Basc 5,2

Astúries

b Malgrat

l’augment de públic,
l’oferta de vivenda
ha disminuït un 16%
M. J. B.
BARCELONA

E

l lloguer guanya presència al mercat espanyol. La seva proporció respecte a les vivendes en propietat ha crescut
notablement els últims anys,
gràcies, sobretot, a la participació en el mercat dels agents
professionals que han comprat
voluminoses carteres de vivendes. Però l’expansió de l’arrendament implica un efecte collateral que no resulta menyspreable per als propietaris:
la rendibilitat del lloguer se situa a Espanya al voltant del 6%,
segons posen de manifest diferents agents immobiliaris.
Aquest rendiment, en un entorn de productes financers dotats de tipus d’interès mínims,
és particularment atractiu per
als propietaris.
El rendiment brut mitjà del
lloguer a Espanya se situava en
el 5,7% en el segon trimestre
del 2019, un 1,8% més que fa
un any, i la Comunitat de Madrid (5,8%) superava aquesta
mitjana, seguida de Catalunya
(5,6%) i Múrcia (5,5%), segons
l’informe Mercat del Lloguer a Espanya de Servihabitat publicat
recentment. Les dades són bastant semblants a l’últim informe de Pisos.com: per una vivenda mitjana amb un preu de
213.696 euros i una renda mitjana mensual de 982 euros, un
propietari va obtenir un total
d’11.784 euros bruts a l’any, la
qual cosa va suposar una rendibilitat bruta pel lloguer de
l’actiu del 5,51%, reflecteix el
treball del portal immobiliari.
També Fotocasa estableix la rendibilitat
de la vivenda a Espanya en un
5,2% en el tercer trimestre, tot i
que en aquest cas s’observa certa tendència a la baixa degut
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deia que correspon als tribunals locals determinar jurisprudència sobre la qüestió. I el
Suprem ho va fer al setembre.
La seva doctrina és que els casos
en què s’hagi donat per vençut
el préstec per aplicació d’una
clàusula nul·la han de ser sobreseguts sense més tràmit. I això

b L’arrendament
puja en proporció i
s’acosta a la mitjana
de la Unió Europea
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PRÉSTEC VENÇUT / A més, el TJUE

La rendibilitat
s’acosta al 6%

VA
L

La resolució del TJUE «suposava l’arxivament del procediment d’execució hipotecària
(no es pot instar una nova execució) i donar l’opció d’iniciar
un procediment ordinari per
reclamar l’impagament del
deute vençut», afirma María Serrano, advocada d’Arriaga Associados. «Això tenia inconvenients, ja que el procediment
hipotecari permetia al client
arribar a un acord extrajudicial
i a una reestructuració del deute, a més a més de ser un procediment més ràpid davant el declaratiu», afegeix Serrano.

Font: Pisos.com

Els professionals
han canviat
el paradigma
33El sector «està experimen-

tant un canvi de paradigma. Fa
un parell de dècades, el lloguer
depenia sobretot de petits propietaris. Avui dia, una bona part
del parc la constitueixen grans
carteres de lloguer que han
comportat l’aparició de gestors
professionalitzats. Han aparegut noves oportunitats d’inversió amb rendibilitats interessants i el perfil dels arrendataris ha canviat ja que, per
exemple, es premia la flexibilitat», afirma Juan Carlos Álvarez, director general de negoci
immobiliari de Servihabitat. La
presència d’aquests agents
permetrà que l’oferta millori
substancialment.

