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L’Audiència Provincial ha anul·lat els interessos de demora.

SEGRE

M.A. MARTÍN
❘ LLEIDA ❘ L’Audiència Provincial
de Lleida ha anul·lat uns inte-
ressos de demora d’un préstec
d’un 29% al considerar-los abu-
sius. La sentència considera que
els interessos de demora del
29% fixats pel BBVA al contrac-
te del crèdit són abusius en apli-
cació de la recent sentència del
Tribunal de Justícia de la Unió
Europea que va obligar Espanya
a reformar la Llei Hipotecària.
Una parella del Segrià va sol·li-
citar un crèdit a una entitat ban-
cària que li va imposar un inte-
rès moratori (per retardar-se en
el pagament) del 29%. La pare-
lla va deixar de pagar el préstec
i el banc va reclamar judicial-
ment la devolució dels diners. El
2012, el jutjat de primera ins-
tància número 3 de Lleida va de-
clarar nul·la per abusiva aques-
ta clàusula, encara que va con-
demnar els morosos a tornar al
banc els 12.000 del crèdit impa-
gat. Es dóna la circumstància que
el jutge va considerar abusius els
interessos de demora d’ofici sen-
se que cap de les parts els ha-
gués denunciat.

Llavors, l’entitat va recórrer
l’anul·lació dels interessos de de-
mora.Ara l’Audiència Provinci-
al sosté que “amb referència al
caràcter abusiu d’una clàusula
que estableix un interès de de-
mora del 29%, la conseqüència
que se’n deriva no és cap altra

L’Audiència anul·la per abusius
uns interessos de demora del 29%
La sentència considera desproporcionada una clàusula perquè triplicava el tipus
de l’interès d’un préstec || Eximeix una parella de pagar el que reclama el banc

TRIBUNALSSENTÈNCIA

que la nul·litat abusiva sense pos-
sibilitat de moderació ni integra-
ció contractual”.

Aquesta resolució trenca la
pràctica que duien a terme els
jutges en els últims anys quan
consideraven abusius els interes-
sos de demora i modulaven

aquesta clàusula per fixar una
taxa adequada a l’interès fixat
en el crèdit.

Ara l’Audiència eximeix to-
talment els morosos de pagar
qualsevol quantitat pels interes-
sos de demora quan aquests són
abusius. El tribunal considera
desproporcionat qualsevol inte-
rès de demora que superi en 2,5
vegades el preu del tipus d’inte-
rès pactat (l’interès negociat amb
el banc). En aquest cas, amb un
interès del 7,75%, l’interès de
demora màxim seria del
19,37%, deu punts per sota del
29% fixat pel banc.

INTERÈS

El banc els va imposar

un interès de demora del

29%, més del triple de

l’establert en el crèdit

El tribunal
permetdeclarar
lespòlisses
abusivesd’ofici

■La sentència també ava-
la que el jutjat declarés
d’ofici que els interessos
de demora eren abusius.
En aquest sentit, la sentèn-
cia destaca que “el jutjat
d’instància disposa de la
facultat d’analitzar d’ofici
el caràcter abusiu d’una
clàusula contractual que
sigui contrària a la norma-
tiva protectora dels consu-
midors”.

I ho fa en virtut de la re-
cent sentència del Tribu-
nal de Justícia de la Unió
Europea. Durant anys la
jurisprudència impedia
que els jutges declaressin
abusiva una clàusula si en
el plet cap de les parts no
al·legava aquesta circums-
tància.

A Ponent, el titular del
jutjat de primera instància
número 3 de Lleida ja de-
clarava abusives les clàu-
sules que considerava des-
proporcionades sense ne-
cessitat que una de les
parts ho hagués reclamat
al judici.

Dos ferits en un
atropellament
a Sort

SUCCÉS

❘SORT ❘Dos persones van resul-
tar ferides de diversa conside-
ració ahir després de ser atro-
pellades per un turisme a Sort.
Els fets van ocórrer a les 14.41
hores quan un turisme va atro-
pellar per causes desconegu-
des dos persones, de 18 anys
i 42 anys, que creuaven per
un pas de vianants a l’avingu-
da de la Generalitat. Un dels
ferits va tenir un cop a les ca-
mes i un altre una fuetada cer-
vical. Per això, tots dos van
ser traslladats a l’Hospital Co-
marcal deTremp.Pel que sem-
bla, el sinistre va passar en un
pas de vianants sense semà-
for i el conductor va poder en-
lluernar-se en el moment de
l’accident.

Detingut amb
cocaïna a
Andorra

SUCCESSOS

❘ANDORRA ❘ La PoliciaAndorra-
na va detenir dimecres pas-
sat un andorrà de 47 anys que
portava a sobre 20 grams de
cocaïna en diversos embol-
calls a les butxaques dels pan-
talons i de la jaqueta.A més,
al seu domicili també li van
trobar una balança de preci-
sió i diversos embolcalls amb
petites restes de cocaïna. La
PoliciaAndorrana considera
desarticulat un punt de ven-
da i distribució de cocaïna al
Principat. El control es va dur
a terme a la frontera del riu
Runer quan el detingut circu-
lava al BMW i en un control
policial va negar que portés
droga.

Tres ferits en
un accident a
la Seu d’Urgell

ACCIDENT

❘ LA SEU D’URGELL ❘Tres persones
van resultar ahir ferides de
diversa consideració en un ac-
cident entre la Seu d’Urgell i
Andorra. El sinistre va ocór-
rer a les 19.40 hores quan per
causes desconegudes van xo-
car tres vehicles per envesti-
da. L’accident va tenir lloc en
el quilòmetre 1 de la carrete-
ra N-145 al terme municipal
de la Seu d’Urgell. Els tres fe-
rits van ser traslladats a l’hos-
pital de la Seu d’Urgell. Fins
al lloc es van desplaçar diver-
ses dotacions dels bombers
de la Generalitat i dels Mos-
sos d’Esquadra. L’accident va
provocar retencions en els ac-
cessos aAndorra.

Investiguen falsificació
de factures de la xarxa
que hormonava vaques

TRIBUNALSPLAD’URGELL

❘MOLLERUSSA ❘ La xarxa que distri-
buïa suposadament hormones
il·legals per a vaques, motiu pel
qual estan imputats dos empre-
saris de Mollerussa (vegeu SE-
GRE d’ahir), camuflaven les hor-
mones en albarans i factures amb
el nom d’altres productes, com
correctors vitamínics, segons va
publicar ahir LaVoz de Galicia.
Pel que sembla, l’organització
va fer constar que enviava una
comanda amb destinació a una
explotació de Galícia aparentant
ser un rotllo de cel·lulosa. L’or-
ganització estava dirigida pre-
sumptament per un ciutadà me-
xicà que va ser detingut el mes
de maig passat a l’aeroport de
Barcelona amb unes 4.000 do-
sis de l’hormona de llet. I tenia,
suposadament, dos bons col·la-
boradors a Ponent. Un pare i un

fill deMollerussa que, juntament
amb un ciutadà de Cantàbria,
adquirien presumptament mi-
lers de dosis periòdicament. Els
dos empresaris de Mollerussa
venien suposadament l’hormo-
na il·legal entre ramaders gallecs.

De fet, van ser detinguts per la
Guàrdia Civil a Galícia.

A més, la Guàrdia Civil tam-
bé va registrar fa unsmesos l’em-
presa dels dos imputats del Pla
d’Urgell.

INVESTIGACIÓ

La Guàrdia Civil creu que

els imputats ocultaven

hormones il·legals en

factures de vitamines

SUCCESSOSFOC
R.M.

El cotxe va cremar a Soses dijous passat.

Crema un cotxe alsmarges
d’una carretera a Soses
❘SOSES ❘ Els bombers de la Gene-
ralitat van sufocar dijous pas-
sat un incendi que va calcinar
un cotxe a Soses. Les flames es
van originar per causes desco-
negudes a les 18.38 hores als
marges de la carretera LP-
7041. Fins al lloc es va despla-

çar una dotació dels bombers
de la Generalitat que va sufo-
car les flames enmenys demit-
ja hora.

El conductor del turisme es
trobava fora del cotxe quan es
va originar el foc per causes
desconegudes.

Rosendo Manrique
Resaltado


