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N O M I A31 Julio, 2019

ula del BBVA es
tge de Villarejo

de la qual considera “irreprotxable”

va haver “absència
de control” i “tolectiques contràries a
resarial”. I si aquescies van ser “mitel banc es podia haacilitarlacontractaissari. Cap hipòtesi
tampoc que el banc
ment perjudicat. El
ue l’entitat va poder
corrupció personal
tius”, amb “pràctiessin resultar conès del BBVA. En tot
li serien més fàbles els delictes de
ció de secrets que el
ntre particulars, imment a aquests.

SECCIÓN: ECONOMIA

DIMECRES, 31 JULIOL 2019

Espanya evita
la sanció per
endarrerir
dos anys la llei
hipotecària
MADRID Redacció i agències

L’expresident del BBVA Francisco González va demanar ahir, al
seu torn, separar les possibles responsabilitats individuals de l’actuació del banc, que estima “irreprotxable i per sobre de l’exigible”
en matèria de govern corporatiu.
En una declaració, va advocar per
“afrontar la investigació” amb “total transparència”. Afegeix que
durant la seva presidència el banc
va treballar “sota uns estrictes estàndards de conducta”.
El BBVA ha començat a prendre
mesures de reestructuració interna. El banc ha nomenat una nova responsable de l’àrea de control
intern, Ana Fernández Manrique,
que substitueix Eduardo Arbizu,
que deixa al seu torn l’entitat.

El Tribunal de Justícia de la
Unió Europea (TJUE) ha arxivatlasancióaEspanyapelretard
en la transposició de la directiva
de Contractes de Crèdit Immobiliari, que podria haver ascendita80milionsd’euros.Espanya
estava exposada a una multa pel
retard en la transposició d’una
norma comunitària que hauria
d’haver estat incorporada a l’ordenament jurídic espanyol
abans del 21 de març del 2016.
Passada la data i remesos els
avisos sense que es produïssin
avenços, la Comissió Europea va
presentar el 28 d’abril del 2017
una demanda contra Espanya
davant el TJUE.
Les autoritats europees van
demanar al Tribunal que imposés una multa de 106.000 euros
percadadiaderetardenaprovar
aquestesnormesdesdeldiadela
decisió. La decisió del Tribunal,
que ha dictat ara un acte d’arxivament del procés sancionador,
es produeix després que la Comissió Europea li comuniqués el
desistiment de la seva demanda
en donar per completada la
transposició amb l’entrada en
vigor el passat 16 de juny de la
coneguda com a llei Hipotecària, així com del reial decret i
l’ordre ministerial que la desenvolupen. La Justícia europea, no
obstant això, haurà de dirimir
qui és responsable del pagament
de les costes. En aquests casos, el
reglament estableix que és el
demandant que desisteix el que
s’ha de fer càrrec d’aquestes despeses, però aquesta responsabilitat pot traslladar-se a la part
denunciada “si s’estimés que
l’actitudd’aquestaúltimahojustifica”. El Ministeri d’Economia
va remarcar que tot just prendre
possessió el juny del 2018, el
Govern va fixar com una de les
seves prioritats la transposició
d’aquesta directiva.

L’increment de despesa va ser
generalitzat,encaraquemés relle-

sa l’1,3% del PIB i un augment de
l’11,4%. Més díscoles han estat les
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