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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre la pro-
tecció dels afectats per l’índex de referència 
de préstecs hipotecaris
Tram. 360-00023/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges sobre 
la protecció dels afectats per l’índex de referència de 
préstecs hipotecaris (reg. 121719).
Acord: Presidència del Parlament, 17.09.2015.

A la presidenta del Parlament

Senyora,

Amb la present li trameto l’informe La protecció dels 
afectats per l’índex de referència de préstecs hipote-
caris, que he elaborat arran de la tramitació de l’actua
ció d’ofici de referència.

Representants de la Plataforma d’Afectats per la Hi
poteca (en endavant PAH) es van adreçar al Síndic de 
Greuges per plantejar la situació de les persones en si
tuació d’execució hipotecària i de pèrdua del seu habi
tatge, que havien contractat préstecs hipotecaris en què 
el preu es determinava mitjançant l’índex de referència 
de préstecs hipotecaris (en endavant IRPH). Atès que, 
en vista de la normativa europea sobre tipus de refe
rència i de protecció del consumidor, aquest índex ofe
ria dubtes raonables sobre la seva legalitat, i tenint en 
compte que afectava directament el dret a un habitatge, 
reconegut en la Constitució i en l’Estatut, he considerat 
convenient actuar d’ofici en aquest assumpte.

Espero que aquest informeu pugui ser útil a l’activitat 
parlamentària i us demano que considereu les conclu
sions a què arriba i que m’informeu sobre les actuaci
ons que es puguin executar en compliment de les me
ves recomanacions.

Rebeu una atenta salutació.

Rafael Ribó

Barcelona, 14 de Setembre 2015

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Informe del Síndic de Greuges sobre dret de 
vot, igualtat i proporcionalitat en la campanya 
electoral
Tram. 360-00024/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges sobre 
dret de vot, igualtat i proporcionalitat en la campanya 
electoral (reg. 121729).
Acord: Presidència del Parlament, 17.09.2015.

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

He rebut algunes queixes en què les persones que s’a
drecen a la institució qüestionen la forma en què al
guns mitjans de comunicació estan donant cobertura 
als primers dies de la campanya electoral al Parlament 
de Catalunya 2015. Concretament, posen de manifest 
la preocupació que genera en alguns ciutadans el fet 
que alguns mitjans de comunicació de titularitat priva
da no respectin els principis pluralisme, igualtat, pro
porcionalitat i neutralitat informativa que han de regir 
els espais informatius i els debats electorals.

Per atendre aquest assumpte, he obert una actuació 
d’ofici en el marc de la qual l’equip del Síndic ha ela
borat un Informe sobre dret de vot, igualtat i propor-
cionalitat en la campanya electoral, el qual adjunto a 
aquest escrit.

Perquè en sigueu coneixedora, us comunico que tam
bé he traslladat aquest Informe a la Junta Electoral 
Central, al Congres dels Diputats, als representants 
dels grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, 
a les candidatures proclamades per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya convocades per al dia 27 de 
setembre de 2015, al Col·legi de Periodistes de Cata
lunya, al Sindicat de Periodistes de Catalunya i a la 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, als efectes que 
considerin oportuns.

Tot agraint la vostra col·laboració i a l’espera de les 
vostres notícies, aprofito l’avinentesa per saludarvos.

Rafael Ribó

Barcelona, 17 de setembre de 2015

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.
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4. INFORMACIÓ

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya corresponent al 2014
Tram. 334-00129/10

Presentació
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Reg. 121711 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 17.09.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

Em plau fervos a mans la memòria de l’any 2014 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l’es
tat i el funcionament de l’Administració de Justícia.

Ben cordialment,

Miguel Ángel Gimeno Jubero

Barcelona, 7 de setembre de 2015

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
juny del 2015
Tram. 337-00057/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 121700 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 17.09.2015

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau fervos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, juny 

de 2015 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 3 de setembre de 2015

Roger Loppacher i Crehuet
President de Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre el compliment de les missions 
específiques del servei públic de competèn-
cia de la Generalitat de Catalunya correspo-
nent al 2014
Tram. 337-00058/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 121722 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 17.09.2015

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fervos a mans l’Informe en relació amb 
el compliment de les missions específiques del servei 
públic de competència de la Generalitat de Catalunya, 
any 2014, perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 16 de setembre de 2015

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació per lots del servei de transcrip-
ció i correcció de les transcripcions de ses-
sions parlamentàries i actes institucionals 
del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00007/10

Formalització del contracte

Anunci

Pel qual es fa pública la formalització del contracte per 
lots del servei de transcripció i correcció de les trans
cripcions de sessions parlamentàries i actes institucio
nals del Parlament de Catalunya (exp. 61500007/10).

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte per lots del 
servei de transcripció i correcció de les transcripcions 
de sessions parlamentàries i actes institucionals del 
Parlament de Catalunya, es fa pública la formalització 
d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or
dinària.

Expedient: 61500007/10.

Objecte: servei de transcripció i correcció de les trans
cripcions de sessions parlamentàries i actes institucionals 
del Parlament de Catalunya, segons els lots següents: 

Lot 1, «Servei de transcripció»

Descripció: servei de transcripció en brut de sessions i 
actes parlamentaris.

Empresa adjudicatària: Serikat, Consultoría e In
formática, SA.

Import màxim autoritzat del contracte: 484.227,22 € 
(21% d’IVA no inclòs), que en funció de les necessitats 
del Parlament es pagarà per unitat de transcripció a 
41,70 € (21% d’IVA no inclòs).

Durada del contracte: s’estableix per un període inicial 
de vintiquatre mesos, prorrogable fins a una o dues 
anualitats més.

Inici d’execució del contracte: 10 de setembre de 2015.

Data de formalització del contracte: 10 de setembre de 
2015.

Lot 2, «Servei de correcció de les transcripcions»

Descripció: servei de correcció de les transcripcions 
de sessions i actes parlamentaris.

Empresa adjudicatària: Serikat, Consultoría e In
formática, SA.

Import màxim autoritzat del contracte: 453.319,62 € 
(21% d’IVA no inclòs), que en funció de les necessitats 
del Parlament es pagarà per unitat de transcripció cor
regida a 41,85 € (21% d’IVA no inclòs).

Durada del contracte: s’estableix per un període inicial 
de vintiquatre mesos, prorrogable fins a una o dues 
anualitats més.

Inici d’execució del contracte: 10 de setembre de 2015.

Data de formalització del contracte: 10 de setembre de 
2015.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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1. La garantia del dret de vot: àmbits d'intervenció del Síndic


El Síndic s'ha pronunciat en diverses ocasions en relació amb el dret de vot dels 
ciutadans, ha cridat l'atenció sobre les dificultats d’alguns col·lectius per poder 
exercir el seu dret de sufragi actiu i ha proposat opcions de reformes normatives 
per afavorir el dret de participació política de totes les persones en els termes 
establerts en la Constitució (CE) i a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.  


Durant els processos electorals que han tingut lloc els darrers anys (autonòmics, 
generals, municipals i europeus) s'han rebut diverses queixes que han posat de 
manifest algunes situacions que dificulten i en algunes ocasions obstaculitzen la 
possibilitat d'exercir el dret de vot de determinats col·lectius. Des de problemes 
relacionats amb l’accessibilitat dels sistemes de vot o amb la limitació de 
l'exercici del dret de vot per part de persones amb alguna discapacitat o 
incapacitades judicialment, fins a les dificultats que troben els electors que 
demanen el vot per correspondència tant des del territori de l'Estat com des de 
l'exterior (vegeu annex).  


També ha estat objecte d'estudi per part del Síndic la garantia del dret a la 
llibertat d'informació com a peça essencial per a la formació d'una opció política 
informada i lliure que permeti el desenvolupament de les llibertats 
democràtiques.  


En aquesta línia, i amb referència a l'estudi presentat l'any 2005 sobre 
la informació electoral en blocs i la imposició d'un senyal de comunicació per 
part dels partits polítics en actes electorals, en una resolució emesa el passat 
3 de setembre, el Síndic va cridar l'atenció sobre la necessitat de 
garantir el pluralisme, la neutralitat i la proporcionalitat en els espais 
informatius perquè els electors puguin decidir la seva opció política de 
forma lliure i informada. (resolució R110/2015, de 3 de setembre. Es pot 
consultar en l’enllaç següent http://www.sindic.cat/ca/page.asp?
id=53&ui=3928&prevNode=309&month=8)  
Amb aquesta finalitat, va remarcar el Síndic, cal valorar la possibilitat 
d’incloure fórmules més flexibles que permetin un marge d’apreciació als 
professionals de la informació en l’ordenació del temps dedicat en les 
emissions de la informació electoral, sense que això signifiqui deixar de banda 
l’objectiu que es vol assolir: que hi hagi neutralitat informativa i que els electors 
puguin decidir la seva opció política de forma lliure i informada.  
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2. Dret de vot i garanties per a la conformació d'una opinió 
política lliure i informada com a eix de les societats 
democràtiques  


 2.1. Contingut i abast del dret 


L'article 20.1.d de la CE reconeix i protegeix el dret a comunicar o a rebre 
lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió i determina que la llei 
regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l’exercici 
d’aquestes llibertats. L'article 20.2 també estableix que l’exercici d’aquests drets 
no pot ser restringit per cap tipus de censura prèvia.  


En la seva jurisprudència, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarat 
repetidament que la llibertat reconeguda en l'article 20.1.d CE fa referència a la 
transmissió de manera veraç de fets noticiables, d'interès general i rellevància 
pública, i constitueix, alhora, un dret propi dels seus titulars (comunicadors i 
receptors) i una peça essencial en la configuració de l'estat democràtic, en la 
mesura que permet la formació d'una opinió pública lliure i la realització del 
pluralisme com a principi bàsic de convivència (entre d'altres, SSTC 6/1981, 
104/1986, 159/1986, 171/1990, 172/1990, 219/1992, 240/1992, 173/1995). Per aquest 
motiu, el valor d'aquest dret preval sobre altres drets fonamentals.  


Així doncs, la garantia del dret a la llibertat d'informació fa real la participació 
dels ciutadans en la vida política, de manera que tant del dret a comunicar 
lliurement la informació com del correlatiu dret a rebre-la són subjectes la 
col·lectivitat i cadascun dels seus membres, l'interès dels quals és el suport final 
d'aquest dret (STC 105/1983).  


El dret a la llibertat d'informació, en el seu doble vessant de dret a ser informat 
sense que l'Estat pugui manipular en cap cas la informació i dret a donar a 
conèixer a l'opinió pública informació veraç, lliure, efectiva, objectiva i plural 
(del qual són titulars tant els comunicadors com els receptors de la informació, a 
títol individual, i l'opinió pública general, com a col·lectiu) aconsegueix un 
màxim nivell, segons l'Alt Tribunal, quan la llibertat és exercida pels 
professionals de la informació a través d'un canal institucionalitzat de formació 
de l'opinió pública com és la premsa, entesa en la seva accepció més àmplia 
(STC 165/1987).  


Aquest component de garantia democràtica, reconegut en el dret de llibertat 
d'informació tant pel TC com pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), és 
el que obliga a un plus de garantia sobre aquest dret.  


En aquesta línia, en la Sentència de 23 maig 1991 (assumpte Oberchlick contra 
Àustria), el TEDH recorda que els principis salvaguardats per l'article 10 del 
Conveni europeu de drets humans (CEDH) són particularment importants pel 
que fa als mitjans de comunicació. El TEDH assenyala que correspon als mitjans 
d'informació impartir informació i idees en temes polítics i en altres 
assumptes d'interès general, i la llibertat d'impremta aporta al públic un dels 
millors mitjans per descobrir i formar-se una opinió de les idees i les actituds 
dels dirigents polítics. La llibertat de discussió política es troba en el mateix 
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nucli del concepte de societat democràtica que preval a través del CEDH (també 
assumpte Lingens contra Àustria, STEDH de 8 juliol de 1986 Fj. 42).  


És per això que quan es tracta d'informació electoral cal ser especialment curós 
a l'hora de determinar la possible afectació del dret, perquè la informació 
electoral és bàsica per aconseguir que els electors puguin decidir la seva opció 
política i, consegüentment, exercir el seu dret de vot de forma lliure i 
informada.  


2.2. L'exercici del dret a la llibertat d'informació en relació 
amb els processos electorals  


Pel que fa concretament a l'exercici del dret a la llibertat d'informació en relació 
amb els processos electorals, l'article 66.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, de règim electoral general (LOREG), estableix l'obligació de garantir el 
respecte al pluralisme polític i social, així com la igualtat, la proporcionalitat i 
la neutralitat informativa en la programació dels mitjans de comunicació de 
titularitat pública en període electoral.  


Pel que fa als mitjans de comunicació de titularitat privada, la Llei orgànica 
2/2011, de 28 de gener, va incorporar un apartat segon a l'article 66 LOREG, que 
fa extensiva l’obligació de garantir la pluralitat en la informació electoral en els 
mitjans de comunicació de titularitat privada, si bé amb les modulacions que 
estableix el mateix redactat de l'article 66.2 i que concreta la Instrucció 4/2011, 
de 24 de març, de la Junta Electoral Central.  


Així, les emissores de titularitat privada també han de respectar els principis 
de pluralisme i igualtat en el tractament de la informació durant el període 
electoral. En el cas de les televisions privades que decideixin emetre informació 
dedicada específicament a la campanya electoral i debats i entrevistes electorals, 
hauran de garantir també els principis de proporcionalitat i neutralitat 
informativa.  


En el cas dels mitjans privats, cal afegir, com a singularitat, que el seu caràcter 
privat entronca directament amb el dret a la llibertat d'empresa, la qual cosa 
justificaria, a criteri del legislador i de la Junta Electoral Central (JEC), la 
modulació de les exigències plantejades als mitjans públics.  


Ara bé, la forma en què s'han de garantir els principis establerts en l'article 66 
no està regulada per la LOREG.  


A manca de concreció legal, la fórmula tradicionalment utilitzada a l'Estat 
espanyol per garantir els principis referits a l'article 66 LOREG ha consistit a fer 
extensiu als espais informatius els mateixos criteris de repartiment del temps i 
d'ordre d'emissió establerts en l'article 61 LOREG per a la propaganda electoral 
gratuïta. Segons l'article 61 LOREG, “la distribució d'espais gratuïts per a 
propaganda electoral es fa atenent el nombre total de vots que va obtenir cada 
partit, federació o coalició en les anteriors eleccions equivalents.”  


Així, la JEC, primer en el marc de les seves decisions concretes i després en 
instruccions d'abast general (Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la JEC, 
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d'interpretació de l'article 66 LOREG amb relació a les garanties de respecte als 
principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa per 
part dels mitjans de comunicació en període electoral, modificada per la 
Instrucció 1/2015 de 15 d'abril, de la JEC), ha establert que, dins dels espais 
informatius, entrevistes i debats electorals dels mitjans de comunicació de 
titularitat pública s'ha de distribuir el temps d'emissió dedicat a cadascuna de 
les forces polítiques que conflueixen en un determinat procés electoral, d'acord 
amb els resultats obtinguts en les eleccions anteriors (entre d'altres, Acord de 3 
d’octubre de 1989, ratificat per l'Acord d’11 d’octubre del mateix any; 
pronunciaments del Tribunal Suprem en les sentències de 17 d’octubre del 2000 i 
de 19 d'octubre de 2009).  


En aplicació d'aquesta interpretació, el 10 de setembre passat la JEC va adoptar 
un acord en el qual, tot i reconèixer la rellevància de la Diada Nacional de 
Catalunya com a fet noticiable, i també l’interès que revesteix per a l’opinió 
pública la concentració per a la celebració de l'11 de setembre convocada 
a Catalunya per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, la qual 
cosa justifica que se n’informi i, fins i tot, que se'n faci una retransmissió, 
disposa que s'han d'establir mesures concretes per compensar en termes 
d'igualtat i de proporcionalitat les formacions polítiques que concorren a la 
contesa electoral del proper 27 de setembre i que no participen de les 
posicions defensades pels convocants a la concentració commemorativa de la 
Diada.  
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3. Espais informatius, actuacions i programes emesos durant 
el període electoral pels mitjans de comunicació i que tenen 
incidència electoral  


S'ha remarcat que cal tenir una especial cura a l'hora de garantir la neutralitat, 
la pluralitat i la proporcionalitat en relació amb la informació electoral.  


També s'ha assenyalat que el component democràtic del dret de llibertat 
d'informació obliga a estudiar diligentment si les mesures que ordenen, limiten 
o restringeixen aquets drets són les menys lesives possibles per al contingut del 
dret (en el seu doble vessant de comunicar i rebre informació). Aquests 
elements són bàsics per aconseguir que els electors puguin decidir la seva 
opció política i exercir el seu dret de vot de forma lliure i informada.  


Ara bé, a banda dels espais informatius, hi ha altres espais i formats de 
comunicació mitjançant els quals els mitjans de comunicació aporten/ofereixen 
als electors continguts i informació sobre la contesa electoral i sobre les forces 
polítiques que hi concorren. És el cas, per exemple, dels espais de debat o les 
entrevistes entre els candidats de les diferents forces polítiques que s'enfronten 
en una determinada contesa i altres actuacions i programes emesos durant el 
període electoral pels mitjans de comunicació i que tenen incidència electoral.  


A més, cal tenir en compte que l'elector, com a receptor de la informació, atén 
indistintament mitjans de comunicació tant de titularitat pública com privada i 
segueix tant els espais informatius com els altres espais de comunicació i 
programes que tenen incidència electoral.  


És per això que els principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i 
neutralitat informativa també han de regir els espais informatius i els debats 
de campanya emesos pels mitjans de comunicació de titularitat privada, en 
els termes que ha definit el legislador. Aquesta mesura ha de permetre 
aprofundir i millorar la garantia del component democràtic del dret a la 
informació.  


Ara bé, el Síndic és conscient que és difícil determinar, a priori, si amb els espais 
de comunicació, les actuacions i els programes emesos durant el període 
electoral i que tenen incidència electoral els diferents mitjans atenen els 
principis de pluralitat neutralitat i proporcionalitat que, d'acord amb l'article 66 
LOREG, obliguen tant els mitjans de comunicació de titularitat privada com els 
de titularitat pública.  


Això no obstant, sembla evident que la durada dels espais de comunicació, de 
les actuacions o programes que tenen incidència electoral i que es refereixen 
al procés electoral, en general, o a cada força política, en particular, incideix en 
la quantitat d'informació que arriba als electors perquè aquests es puguin 
formar la seva opinió política. I, en aquesta línia, el factor temps pot resultar 
un element condicionant sobre el dret d’accés a la informació i, en 
conseqüència, sobre el dret de vot lliure i informat.  
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4. Anàlisi de la proporcionalitat en les informacions electorals 
 
 
El Síndic ha analitzat la presència de les diferents candidatures que concorren a 
la propera contesa electoral prevista pel 27 de setembre de 2015. Per fer-ho, s’ha 
seleccionat com a mostra els informatius edició migdia de diverses cadenes, per 
calcular el temps que atorgaven a les diferents llistes concurrents durant el 
període 11-14 de setembre, i se n’ha elaborat una mitjana. La mostra de dades 
seleccionada ens ofereix una visió prou significativa per extreure’n conclusions. 
 
Un cop obtinguda la suma dels segons de totes les aparicions de les diferents 
candidatures, aquesta s’ha utilitzat de base per calcular la proporcionalitat 
atorgada a cada llista. I aquesta proporcionalitat s’ha comparat amb la 
distribució actual d’escons al Parlament de Catalunya, que és el criteri que ha 
utilitzat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per establir els 
anomenats blocs electorals, seguint les diverses decisions de la JEC. 
 
Així doncs, la gràfica que es presenta a continuació plasma la desviació que les 
diferents cadenes de televisió han aplicat a les diferents llistes que concorren a 
les eleccions en les aparicions en els respectius espais informatius. Les barres de 
la gràfica indiquen el nivell de desviació, de manera que les cadenes que més 
han respectat la proporcionalitat actual de la distribució parlamentària tenen les 
barres més curtes. Serien els casos de TV3, amb desviacions gairebé 
imperceptibles, i TVE 1, amb una desviació poc significativa. 
 
Per contra, les barres de dimensions més elevades són les que corresponen a les 
cadenes que han donat més temps d’informació (valors positius) o menys (valors 
negatius) respecte al que els correspondria segons la distribució al Parlament. 
 
Els casos que convé destacar per una sobreinformació de determinades llistes 
són el de la Sexta i Cuatro, pel que fa al PSC, i Antena 3 i Cuatro, pel que fa al 
PPC. 
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DESVIACIÓ SEGONS CADENES DE LA PROPORCIONALITAT EN LES 
INFORMACIONS ELECTORALS 
Període 11-14 de setembre de 2015 
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Per contra, la candidatura Junts pel Sí es veuria desviada negativament respecte 
de la mitjana en els casos d’Antena 3, la Sexta i Cuatro, i en menor proporció, 
també la candidatura d’Unió Democràtica de Catalunya en els casos de Tele5 i 
Cuatro. 
 
Aquesta desproporció és especialment rellevant si es té present la quota de 
pantalla de les diferents cadenes. Els mitjans que han ofert uns nivells de 
desviació més baixos, TV3 i TVE 1, sumen un percentatge de quota de pantalla 
dels canals analitzats del 47,57%. Per tant, es pot arribar a la conclusió que quasi 
el 53% dels telespectadors de continguts electorals a Catalunya s’han format les 
seves opinions electorals a partir d’informacions desviades de la 
proporcionalitat recomanable. 
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Altres informes i dades 
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha fet públic recentment un informe, 
corresponent a les emissions del 2014, en el qual constata que el prestador 
públic compleix amb escreix les missions de servei públic establertes per la llei. 
El CAC ha aprovat un acord sobre el compliment per part de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de les missions de servei públic que 
assigna la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya (LCA).  
 
Pel que fa al compliment del principi de pluralisme, en aquest informe es 
conclou que TVC i Catalunya Ràdio han donat veu a totes les forces polítiques de 
l'arc parlamentari català i a la majoria de les forces representades a les Corts 
Generals, tant en els programes informatius com en debats i entrevistes, i el 
PSC-PSOE és la principal força política en temps de paraula en els 
teleinformatius i informatius radiofònics, i en nombre d'entrevistes.  
 
Pel que fa a la representació dels governs i de les formacions polítiques, el 
Govern de Catalunya lidera el percentatge del temps de paraula dels governs, 
seguit del Govern de l'Estat i de les administracions locals catalanes, en tercer 
lloc, en la línia dels anys anteriors. 
 
En aquesta línia, es pot consultar l’informe publicat per Mediacat el mes de 
novembre de 2014, de Sílvia Martín i Daniel Camon,1 titulat L’espiral del silenci a 
anàlisi. En aquest informe es publica el resultat de l’anàlisi de catorze programes 
de ràdio i televisió que s’emeten a l’Estat espanyol i que inclouen tertúlies 
polítiques i d’actualitat. Els autors conclouen, entre d’altres, que “mentre que a 
Catalunya es poden sintonitzar tots els mitjans amb seu a Madrid analitzats –i 
que suposen entre el 78% i el 80% del share català– els mitjans catalans només 
representen entre un 20% i un 22% de l’audiència catalana”.  
 
En aquesta mateixa línia s’expressa la queixa que recentment ha rebut el Síndic 
de l’Observatori del Pluralisme Informatiu i Drets, en la qual també s’analitza la 
participació de diversos opinadors en tertúlies de mitjans públics i privats 
segons les seves línies argumentals. Aquesta queixa no s’ha pogut afegir a 
aquest informe, ja que actualment es troba en tràmit d’investigació a la 
institució. 
 
 


 


                                                 
1 http://www.media.cat/2014/11/06/informe-l%E2%80%99espiral-del-silenci-a-analisi/ 
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5. Conclusió  


5.1. Com s’ha assenyalat anteriorment, la possibilitat d'accedir a informació 
completa i veraç sobre les diferents alternatives polítiques que concorren en un 
procés electoral i al contingut de les seves propostes és un element 
consubstancial al dret fonamental al sufragi actiu que els poders públics han de 
protegir singularment. I en la formació de l'opinió política lliure i informada hi 
tenen un paper determinant els mitjans de comunicació. 


5.2. Tenint en compte això, la manca de proporcionalitat en els espais 
informatius, els debats i altres actuacions i programes emesos durant el període 
electoral pels mitjans de comunicació i que tenen incidència electoral afecta el 
nucli del dret de vot, en el seu vessant del dret de l'elector a formar-se una 
opinió política lliure i informada. 


5.3. Així, en el cas d'algunes emissores privades, les diferències que s’han pogut 
constatar i que recull l’apartat 4 en el tractament informatiu de les diferents 
formacions en l'inici de la campanya del 27 de setembre s'han de considerar 
difícilment compatibles amb els principis de pluralisme i igualtat que 
necessàriament han de regir totes les emissions en període lectoral, d'acord amb 
el que estableix l'article 66.2 de la Llei orgànica 5/1985 i la Instrucció que la 
desplega. 


5.4. Tenint en compte que les emissions analitzades fan referència a informació 
específica sobre la campanya electoral que es presenta de forma diferenciada en 
els espais d'informació de les cadenes, s'han de considerar subjectes també al 
principi de proporcionalitat, d'acord amb el marc normatiu esmentat 
anteriorment. Si s'examinen les xifres que recull aquest informe, destaca 
singularment la desproporció del tractament informatiu que reben algunes 
formacions amb relació als resultats obtinguts en les darreres eleccions 
catalanes. Aquesta desproporció hauria de ser objecte de compensació 
immediata en els mitjans afectats, en línia amb decisions anteriors de la JEC en 
aquesta matèria.  
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6. Recomanacions 


D'acord amb tot això, el Síndic de Greuges de Catalunya  


 Remarca la importància d'accedir a informació plural i proporcionada 
sobre totes les formacions que concorren a un procés electoral plural per 
garantir el dret al vot lliure en una societat democràtica.  


 Destaca que la desproporció en el tractament que reben algunes 
formacions en una part de les cadenes privades de televisió ha de ser 
objecte de compensació immediata.  


 Recomana que es garanteixi que els principis de pluralisme, igualtat, 
proporcionalitat i neutralitat informativa que regeixen els espais 
informatius i els debats electorals s'apliquin a tots els mitjans de 
comunicació, inclosos els de titularitat privada. 


Amb aquesta finalitat, trasllada aquest informe a la Junta Electoral Central, al 
Parlament de Catalunya, a les Corts Generals, a les candidatures proclamades 
per a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al dia 27 de 
setembre de 2015, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, al Sindicat de 
Periodistes de Catalunya i al Consell de l'Audiovisual de Catalunya.  


Finalment, el Síndic vol insistir que cal valorar la possibilitat d’incloure fórmules 
més flexibles que permetin un marge d’apreciació als professionals de la 
informació en l’ordenació del temps dedicat a les emissions de la informació 
electoral, tot garantint la proporcionalitat en el repartiment dels espais 
informatius perquè els electors puguin decidir la seva opció política i exercir el 
seu dret de vot de forma lliure i informada. 
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ANNEX  


 


Tipologia de queixes rebudes pel Síndic de Greuges amb relació a 
l'exercici del dret de vot 


El Síndic s'ha pronunciat en diverses ocasions sobre el dret de vot dels ciutadans 
i ha proposat opcions de reformes normatives per afavorir el dret de participació 
política de totes les persones d'acord amb el que estableix la Constitució i 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya.  


A partir de les queixes rebudes en ocasió dels processos electorals dels darrers 
anys, el Síndic ha evidenciat que hi ha hagut dificultats de diferents col·lectius 
per exercir el vot i ha avaluat la garantia del dret a la llibertat d'informació com a 
peça essencial per a la formació d'una opció política informada i lliure que 
permeti el desenvolupament de les llibertats democràtiques:  


 
Queixes rebudes de cara als comicis del 27 de setembre  


El Síndic ja ha rebut una quinzena de queixes relacionades amb l'exercici del 
dret de vot i de participació a les eleccions del 27 de setembre de 2015. També 
quatre consultes en relació amb l'exercici del dret de vot des de l'estranger.  


Pel que fa al vot per correu, el dia 16 de setembre ja se n'havien rebut tres per la 
tardança en l'enviament de la documentació per votar. També s'han rebut sis 
queixes de ciutadans no donats d'alta en el cens electoral, gairebé totes 
relacionades amb baixes d'ofici dels registres municipals de padró. Una altra fa 
referència a la limitació del dret de vot d'una persona incapacitada judicialment. 
Tres més a qüestions relacionades amb la composició de les meses electorals, 
una procedent d'una persona amb incapacitació judicial total que ha estat citada 
com a membre de la mesa. Finalment, ha tingut entrada una nova queixa sobre 
el dificultós tràmit per exercir el dret de vot quan l'elector no es pot desplaçar 
del seu domicili habitual per caua de malaltia o discapacitat.  


 
Vot per correspondència (des del territori de l'Estat i des de l'estranger)  


Tenint en compte els processos electorals anteriors, hi podria haver un nombre 
destacat de queixes de catalans residents a l'exterior.  


Davant les dificultats d'aquest col·lectiu per poder participar en comicis 
anteriors, el Síndic ha recomanat a les autoritats catalanes i estatals que, tant en 
la normativa electoral estatal com en el marc d'una futura llei electoral catalana, 
s'incloguin sistemes de votació més senzills i àgils que permetin millorar la 
garantia del dret de vot.  


Els ciutadans residents a l'estranger i les persones temporalment absents, 
d'acord amb la normativa vigent, han de manifestar expressament la seva 
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intenció de votar, a fi que els sigui enviada la documentació necessària per 
poder exercir el seu dret. Tanmateix, s’ha detectat que la documentació a 
vegades no arriba a temps. El Síndic és partidari d'eliminar aquest requisit de 
“vot pregat” per als electors des de l'estranger.  


 
Persones amb discapacitat  


D'acord amb el dret a la igualtat d’oportunitats i la garantia de la no-
discriminació per raó de la discapacitat, s'han d'adoptar els procediments 
necessaris i habilitar les instal·lacions i els materials electorals que siguin 
adequats, accessibles i fàcils d’entendre i utilitzar. L'objectiu és que les persones 
discapacitades puguin emetre el seu vot en secret en eleccions i referèndums 
públics, sense intimidació.  


 
Persones amb sentència judicial d'incapacitació  


A Catalunya hi ha al voltant de 4.000 persones incapacitades judicialment que 
no poden exercir el dret de vot a Catalunya perquè les sentències d’incapacitació 
els limiten l’exercici d’aquest dret.  


Rafael Ribó ha suggerit a les autoritats catalanes i estatals, per mitjà del 
Defensor del Poble, que adoptin mesures per modificar la normativa electoral i 
donar compliment a les recomanacions formulades l’any 2011 pel Comitè dels 
Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.  


 
Persones que, per causa de discapacitat o malaltia, no tenen autonomia  


El Síndic ha plantejat la necessitat d’adoptar iniciatives per garantir 
l’accessibilitat del vot en aquests casos, de manera que les persones que no es 
poden desplaçar puguin exercir del dret de sufragi actiu de la manera més 
autònoma possible. Ha estudiat algunes propostes de vot accessible, com ara la 
de l’urna o mesa electoral mòbil, que es desplaça per recollir el vot de l’elector 
que es troba en la situació descrita.  


 
Persones amb discapacitat visual i ceguesa  


S’ha regulat un sistema de votació mitjançant paperetes impreses en el sistema 
Braille. 


El Síndic considera que cal establir un sistema de votació secret i accessible per a 
les persones amb discapacitat visual i ceguesa aplicable a tots els processos 
electorals. Les noves tecnologies ofereixen eines suficients per al disseny de 
sistemes de votació electrònica adaptada per a aquest col·lectiu.  
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1. INTRODUCCIÓ 


Representants de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (en endavant PAH) es van adreçar 
al Síndic de Greuges per plantejar la situació 
de les persones que havien contractat prés-
tecs hipotecaris en què el preu s’havia deter-
minat mitjançant l’índex de referència de 
préstecs hipotecaris (en endavant IRPH) . Atès 
que, en vista de la normativa europea sobre 
tipus de referència i de protecció del consu-
midor, aquest índex oferia dubtes raonables 
sobre la seva legalitat, i tenint en compte que 
afectava directament el dret a un habitatge, 
reconegut en la Constitució i en l’Estatut, la 
PAH va sol·licitar la intervenció del Síndic .


En aquest sentit, i per demostrar que la publi-
citat de les entitats amb relació a les hipote-
ques amb IRPH va ser enganyosa, la PAH de 
Sant Cugat i Terrassa aporta el seu estudi, 
validat per professors de quatre universitats 
diferents, que s’adjunta com a  annex . En el 
seu informe explica que els fullets de les enti-
tats anunciaven un índex “més estable que 
l’euríbor” i “amb garanties” per als contrac-
tants de préstecs hipotecaris, i asseguraven 
que les quotes mensuals presentarien menys 
variacions . Aquesta publicitat va ser posada a 
disposició del públic de manera reiterada 
durant gairebé una dècada, tal com mostra 
l’estudi, que recull publicacions bancàries 
dels anys 2003, 2008 i 2012 . En l’estudi apor-
tat, que analitza l’evolució de l’IRPH des de 
l’any 1999 fins al 2013, s’observa que l’IRPH va 
ser sempre superior o molt superior a l’eurí-
bor, en cap moment inferior ni tampoc esta-
ble . Arran d’aquesta observació, es pot deduir 
que l’anunciada garantia d’estabilitat mai no 
es va complir .


Amb relació a aquest assumpte, el 9 de juliol 
de 2015, el Ple del Parlament va aprovar la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les actuacions previstes en favor dels 
afectats per l’IRPH . Mitjançant aquesta moció, 
el Parlament insta el Govern, entre altres 
mesures, a:


a) Negociar amb les entitats financeres que 
operen a Catalunya que ofereixin a tots els 
clients afectats per l’IRPH unes condicions 
mínimes consistents en l’euríbor més un 
diferencial, com a màxim d’un punt, i que els 
retornin les quantitats cobrades indegudament 
amb l’aplicació d’aquest índex; establir vies 
de mediació i arbitratge en les reclamacions 


dels clients i exercir la potestat sancionadora 
en matèria de consum, de restitució de 
quantitats percebudes indegudament i 
rescabalament de danys i perjudicis .


b) Informar els consumidors per mitjà de 
l’Agència Catalana de Consum .


d) Reclamar al Govern de l’Estat que, abans de 
finalitzar l’actual període de sessions, modifi-
qui la disposició addicional quinzena de la 
Llei 14/2013 i determini l’euríbor més un dife-
rencial, d’un punt com a màxim, com a índex 
de substitució aplicable .


e) Supervisar amb el Banc d’Espanya les revi-
sions de contractes per evitar que s’apliquin 
tipus injustos o desproporcionats . 


Així mateix, l’Agència Catalana de Consum, 
mitjançant un avís, informa en el seu web 
sobre què és l’IRPH i indica als afectats que 
van subscriure una hipoteca amb aquest 
índex i que se sentin perjudicats per la seva 
substitució per l’aplicació de la disposició 
addicional quinzena de la Llei 14/2013 on han 
d’adreçar la seva reclamació .


L’Estatut d’autonomia de Catalunya deter-
mina que “les persones, en llur condició de 
consumidores i usuàries de béns i de serveis, 
tenen dret a una informació veraç i entene-
dora sobre les característiques i els preus dels 
productes i dels serveis” (article 28) . També 
assenyala que “els poders públics han de 
garantir tant la protecció de la salut, la segu-
retat i la defensa dels drets i els interessos 
legítims dels consumidors i usuaris, com 
l’existència d’instruments de mediació i arbi-
tratge en matèria de consum” (article 49) .


El Codi de consum de Catalunya inclou els 
serveis financers i d’assegurances entre els 
serveis bàsics, definits com a serveis de 
caràcter essencial i necessaris per a la vida 
quotidiana o que tenen un ús generalitzat 
entre les persones consumidores . A més, el 
Codi també remarca que “les persones consu-
midores tenen dret a la protecció de llurs 
legítims interessos econòmics i socials, a la 
protecció jurídica, administrativa i tècnica i a 
la informació” . 


Per tot això, el Síndic ha considerat convenient 
actuar d’ofici en aquest assumpte i adreçar 
diversos suggeriments i recomanacions als 
poders públics implicats . 











2. ANTECEDENTS: CONCEPTE D’IRPH, 
NORMATIVA APLICABLE I SITUACIÓ 
ACTUAL


Fins a l’any 2013, per determinar els 
interessos dels préstecs hipotecaris, les 
entitats de crèdit utilitzaven majorment 
els índexs variables següents:


 L’EURIBOR, que és l’índex més conegut, 
representa el tipus a què les entitats 
financeres formalitzen els préstecs de 
diner entre si en la zona del mercat 
interbancari de la moneda europea .


 El CECA, creat per la Confederació 
Espanyola de Caixes d’Estalvi (CECA), en 
què s’utilitza una mitjana de dues classes 
de valors: els préstecs personals i els 
préstecs hipotecaris formalitzats a les 
caixes d’estalvis .


  L’índex de referència de préstecs 
hipotecaris (IRPH) . 


Segons l’annex VIII de la Circular 8/1990, 
de 7 de setembre, del Banc d’Espanya, 
sobre transparència de les operacions i 
protecció de la clientela, és el tipus mitjà 
dels préstecs hipotecaris a més de tres 
anys: “Es defineix com la mitjana simple 
dels tipus d’interès mitjans ponderats pels 
principals de les operacions de préstec amb 
garantia hipotecària de termini igual o 
superior a tres anys per a l’adquisició 
d’habitatge lliure que hagin estat iniciats o 
renovats el mes al qual es refereix l’índex” . 
Hi havia tres tipus d’IPH segons si les dades 
provenien dels préstecs concedits pels 
bancs, les caixes d’estalvis o pel conjunt de 
bancs i de caixes d’estalvis, anomenat 
d’entitats . 


La fórmula és la següent:


I=∑ i/n


En què:


I= és la mitjana dels tipus d’interès mitjans 
ponderats de bancs, caixes d’estalvis o 
d’entitats .


i= és el tipus mitjà ponderat dels préstecs 
de cada banc, caixa d’estalvis o d’entitat . 
Aquests tipus d’interès són TAE, és a dir, 
inclouen tot el cost efectiu dels préstecs .


n= és el nombre d’entitats declarants .


Tots els bancs i les caixes d’estalvis havien 
de presentar mensualment al Banc 
d’Espanya, durant els primers quinze dies 
de cada mes, informació sobre els tipus 
d’interès mitjans ponderats de determinades 
operacions efectuades a Espanya amb el 
sector privat resident a Espanya, en euros, 
que haguessin estat iniciades o renovades 
durant el mes anterior . Amb aquesta 
informació, el Banc d’Espanya havia de 
confeccionar i publicar els IRPH (Norma 
segona Circular 4/2002, de 25 de juny) . 


Arran de la normativa europea que des del 
2009 té com a objectiu assegurar que els 
IRPH no estiguin subjectes a manipulacions 
interessades i reflecteixin l’economia real, 
es van suprimir l’IRPH bancs i l’IRPH caixes .


En aquest sentit, l’Ordre EHA/2899/2011 
determina en l’article 26 que, en el cas de 
préstecs concedits a tipus d’interès variable, 
les entitats de crèdit només poden utilitzar 
com a tipus de referència els que:


a) Hagin estat calculats a cost de mercat i 
no siguin susceptibles d’influència per les 
mateixes entitats en virtut d’acords o de 
pràctiques conscientment paral·leles amb 
altres entitats .


b) Que les dades que serveixen de base als 
índexs siguin agregades d’acord amb un 
procediment matemàtic objectiu .


El mateix article preveu, a favor del 
consumidor, que en el cas de préstecs en 
què el preu es calcula amb un tipus d’interès 
variable, s’ha d’adjuntar en un document 
separat una referència a les quotes 
periòdiques que hauria de satisfer el client 
en diferents escenaris d’evolució de l’índex . 
Així, s’han de presentar, pel cap baix, tres 
quotes d’amortització, calculades 
mitjançant els nivells màxims, mitjans i 
mínims dels tipus de referència durant els 
últims quinze anys .


L’article 27 de l’Ordre EHA/2899/2011 
assenyala quins són els tipus oficials que el 
Banc d’Espanya haurà de publicar 
mensualment:


a) El tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a 
més de tres anys, per adquirir habitatge 







lliure, concedits per les entitats de crèdit a 
Espanya .


b) El tipus mitjà dels préstecs hipotecaris 
entre un i cinc anys, per adquirir habitatge 
lliure, concedits per les entitats de crèdit 
en la zona euro .


c) El tipus de rendiment intern en el mercat 
secundari del deute públic a termini entre 
dos i sis anys .


d) La referència interbancària a un any 
(EURIBOR) .


e) La permuta d’interessos/Interest Rate 
Swap (IRS) a cinc anys .


f) El MIBOR, només per als préstecs 
hipotecaris formalitzats abans de l’1 de 
gener de 2000 .


El càlcul d’aquests tipus d’interès es fa 
segons el procediment fixat mitjançant la 
circular del Banc d’Espanya .


Com a règim transitori, aquesta ordre 
establia que el Banc d’Espanya continuaria 
publicant mensualment els IRPH de bancs, 
caixes d’estalvi i el tipus actiu de referència 
de les caixes d’estalvi, mentre no 
desapareguessin totalment . Aquesta 
desaparició completa es preveia en la 
disposició transitòria única de l’Ordre en el 
termini d’un any d’haver entrat en vigor, 
“sempre que en aquest termini s’hagués 
establert el règim de transició corresponent 
per als préstecs afectats” .


El Govern espanyol no va regular aquest 
règim transitori fins a la Llei 14/2013, de 27 
de setembre, de suport als emprenedors i 
la seva internalització . La disposició 
addicional quinzena d’aquesta llei 
assenyala textualment:


“Disposició addicional quinzena . Règim de 
transició per a la desaparició d’índexs o 
tipus d’interès de referència”


1 . Amb efectes des de l’1 de novembre de 
2013, el Banc d’Espanya deixa de publicar a 
la seu electrònica i es produeix la 
desaparició completa dels següents índexs 
oficials aplicables als préstecs o crèdits 
hipotecaris de conformitat amb la legislació 
vigent:


a) Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a 
més de tres anys, per a l’adquisició 
d’habitatge, concedits pels bancs .


b) Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a 
més de tres anys, per a l’adquisició 
d’habitatge, concedits per les caixes 
d’estalvis .


c) Tipus actiu de referència de les caixes 
d’estalvis .


2 . Les referències als tipus que preveu 
l’apartat anterior han de ser substituïdes, 
amb efectes des de la següent revisió dels 
tipus aplicables, pel tipus o índex de 
referència substitutiu previst en el 
contracte .


3 . En cas que no hi hagi tipus o índex de 
referència previst en el contracte o en cas 
que aquest sigui algun dels índexs o tipus 
que desapareixen, la substitució s’ha de fer 
pel tipus d’interès oficial denominat «tipus 
mitjà dels préstecs hipotecaris a més de 
tres anys, per a l’adquisició d’habitatge, 
concedits per les entitats de crèdit a 
Espanya» aplicant-hi un diferencial 
equivalent a la mitjana aritmètica de les 
diferències entre el tipus que desapareix i 
l’esmentat anteriorment, calculades amb 
les dades disponibles entre la data 
d’atorgament del contracte i la data en la 
qual efectivament es produeix la substitució 
del tipus .La substitució dels tipus de 
conformitat amb el que preveu aquest 
apartat implica la novació automàtica del 
contracte sense que suposi una alteració o 
pèrdua del rang de la hipoteca inscrita .


4 . Les parts no tenen acció per reclamar la 
modificació, alteració unilateral o extinció 
del préstec o crèdit com a contrapartida de 
l’aplicació del que estableix aquesta 
disposició .”


És a dir, actualment continua existint i 
aplicant-se l’IRPH entitats, que es calcula 
amb la fórmula exposada més amunt . A 
més, aquest índex s’ha convertit en l’índex 
de substitució per als préstecs hipotecaris 
en què es va pactar l’IRPH bancs o caixes .


Actualment, les hipoteques en què es va 
pactar l’euríbor com a índex de substitució 
gaudeixen de millors condicions davant 
d’aquelles el preu de les quals es calcula 







amb l’IRPH entitats . Si bé és cert que els 
índexs de referència poden registrar 
variacions d’acord amb les vicissituds dels 
paràmetres que han servit per determinar-
los, els préstecs que continuen vinculats a 
un IRPH resulten substancialment més 
cars .


Segons les dades de l’Associació Hipotecària 
Espanyola, el mes de maig de 2015 el valor 
de l’euríbor era de 0,65 mentre que el de 
l’IRPH entitats era de 2,156 . 


Hi ha entitats que actualment ofereixen 
hipoteques a l’euríbor més un diferencial 
d’1,25 . En aquests casos seria un interès 
total a voltant d’un 2 o un 2,5 . A la pràctica, 
el diferencial aplicat és més o menys alt a 
raó de l’evolució de l’euríbor . Tanmateix, 
aquest raonament no s’aplica a l’IRPH, en 
què el diferencial sempre s’ha mantingut a 
l’alça . Així mateix, cal assenyalar que en el 
cas de l’aplicació del règim transitori 
previst per la disposició addicional 
quinzena de la Llei d’emprenedors, el 
càlcul del diferencial és extraordinàriament 
complex i de comprensió difícil per al 
consumidor .


Si bé hi ha entitats que, davant la reclamació 
dels consumidors que han reaccionat a 
l’increment de la quota de la hipoteca, 
s’han avingut a negociar el preu de les 
hipoteques afectades per la desaparició 
dels índexs de referència esmentats, ho 
han fet amb les condicions següents:


 de manera confidencial, cas per cas;


 moltes vegades a canvi de l’adquisició 
d’altres productes bancaris;


 carregant al client les despeses de la 
novació dels contractes hipotecaris;


 i, en algun cas, el diferencial que s’ha 
aplicat a l’euríbor és superior a aquell que 
s’utilitza en cas de nous contractes, més 
semblant al diferencial de l’IRPH .


S’ha de tenir en compte que, avui dia, la 
possibilitat dels consumidors de negociar un 
préstec hipotecari pel mateix habitatge amb 
una altra entitat és inexistent . A conseqüència 
del decrement del valor dels habitatges 
afectats, les entitats no estan disposades a 
atorgar hipoteques noves sobre habitatges 
devaluats . Així doncs, l’entitat prestadora no 
té competència en el mercat hipotecari i pot 
imposar les seves condicions .


El problema és important, ja que, segons 
les dades facilitades en la presentació de la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern, sobre les actuacions previstes a 
favor dels afectats per l’IRPH, més d’un 
milió d’hipoteques concedides en el 
conjunt de l’Estat, de les quals més d’una 
tercera part correspon a Catalunya, 
utilitzen aquest tipus de referència . Per 
tant, el nombre d’afectats pel règim 
transitori de la Llei 14/2013, de 27 de 
setembre, és molt considerable . En un 
moment com l’actual, la quantia de 
l’interès de les hipoteques pot ser el factor 
que determini la pèrdua de l’habitatge de 
les persones que s’han vist afectades per 
una disminució d’ingressos a conseqüència 
de la crisi econòmica . 


D’altra banda, ultra les sentències del 
Tribunal Suprem sobre transparència de 
les clàusules de les condicions generals 
dels contractes, en concret pel que fa a 
l’IRPH caixes, hi ha nombroses sentències 
que han declarat nul aquest índex de 
referència .











3. PROBLEMÀTICA PLANTEJADA


1) La possible vulneració dels drets del 
consumidor en la negociació de les 
hipoteques a tipus d’interès IRPH:


• Perquè la informació podia ser enganyosa: 
l’IRPH era ofert per les entitats de crèdit 
com un preu més estable que l’euríbor, que 
podia registrar més variacions . 


Consegüentment, l’IRPH es venia com un 
índex que no podia pujar ni baixar tant 
com l’euríbor . Tanmateix, si s’analitza 
l’evolució de l’euríbor i de l’IRPH d’acord 
amb les publicacions oficials del Banc 
d’Espanya, es conclou que l’IRPH sempre 
es va mantenir per sobre de l’euríbor, amb 
una diferència que pot anar d’un punt a 
tres, com es pot apreciar en la gràfica 
següent, amb dades extretes del Banc 
d’Espanya:


• Perquè no es posava a l’abast del 
consumidor informació real sobre el cost 
de la hipoteca i la influència que tenien les 
entitats a l’hora de determinar-la . Aquesta 
informació havia de permetre fer la 
comparativa amb el cost de les hipoteques 
amb altres índexs de referència, com ara 
l’euríbor .


• Perquè l’IRPH és influenciable pel 
comportament de les entitats . Segons es 
desprèn de les respostes del Banc d’Espanya 
al plec de preguntes a l’interrogatori per 
escrit en el procediment en tramitació 
davant el Jutjat mercantil número 1 de 
Burgos, en el judici ordinari 81/2014:


- es calculava a partir de les dades 
facilitades per les mateixes caixes cada 
mes;


- es tractava d’una mitjana simple en què 
totes les caixes tenien el mateix pes 
específic, amb independència del volum de 
préstecs concedits; en conseqüència, si 
una caixa, per haver incrementat un mes 
els tipus d’interès o les comissions, perdia 
quota de mercat, no variava la seva 
representativitat en l’IRPH;


- si disminuïa el nombre de caixes, 
s’incrementava el pes específic de 
cadascuna;


- s’hi reflectia qualsevol increment que 
qualsevol de les caixes pogués declarar un 
mes, és a dir, que qualsevol caixa podia 
influir en el resultat de l’IRPH de les caixes 
incrementant els interessos que aplicava;


- el tipus declarat era el TAE, és a dir, 
incloïa les comissions; per tant, els tipus 







d’interès declarats representaven el cost 
total dels crèdits .


Perquè el seu càlcul no és transparent en 
tant que les dades facilitades per les 
entitats, a partir de les quals el Banc 
d’Espanya calcula l’IRPH, no són públiques 
i, per tant, els consumidors no poden 
verificar-lo .


• Perquè els IRPH van ser calculats a partir 
de tipus TAE i que, per tant, incloïen tipus 
declarats nuls com ara les clàusules sòl o 
d’arrodoniment a l’alça .


2) El fet que l’IRPH entitats, que ha subsistit 
davant els altres dos índexs desapareguts, 
presenti els seus mateixos defectes .


3) Finalment, també es podria considerar si 
la disposició addicional quinzena de la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, de suport als 
emprenedors i la seva internalització, en 
tant que afecta una condició general del 
contracte i n’imposa una novació 
automàtica, vulnera el principi d’autonomia 
de la voluntat de l’article 1354 del Codi 
civil, que reconeix a les parts d’un contracte 
la llibertat per determinar-ne el contingut, 
sempre que no sigui contrari a la llei .







4. CONCLUSIONS: RECOMANACIONS I 
SUGGERIMENTS


La informació sobre els productes bancaris i 
financers ha de ser efectiva


El Síndic ja ha remarcat en diverses ocasions 
el desequilibri existent entre les parts que 
intervenen en la contractació dels productes 
financers o bancaris . D’una banda, per la 
impossibilitat real i efectiva de negociar-ne 
les condicions; d’altra banda, per la 
tecnicitat i l’especificitat del llenguatge i 
dels conceptes que empren les entitats per 
descriure aquests productes . 


No es tracta només d’informar a bastament 
sobre les condicions d’un préstec hipotecari, 
sinó que aquesta informació ha de ser 
comprensible, de manera que el consumidor 
entengui de forma clara les conseqüències 
que es derivaran de la seva signatura . Així 
mateix, aquesta informació li ha de 
permetre comparar, de manera gràfica si 
pot ser, les condicions alternatives que 
pugui trobar en el mercat . Les entitats 
bancàries i financeres s’han d’esforçar 
perquè el llenguatge amb què s’expressa la 
publicitat i el que empra el personal que 
comercialitza els productes sigui l’adequat 
perquè les persones tinguin una comprensió 
real de l’oferta . En aquest sentit, el Síndic ja 
es va pronunciar amb relació a les 
participacions preferents .


La informació ha de ser ajustada a la 
realitat del producte


S’ha d’evitar com a mala praxi bancària 
induir les persones a subscriure condicions 
a còpia de publicitar qualitats dels productes 
que o bé no existeixen o bé només responen 
parcialment i de manera esbiaixada a les 
seves característiques . 


En aquest sentit, respecte de la publicitat 
recollida en l’informe elaborat per la PAH de 
Sant Cugat i Terrassa cal destacar que:


• L’IRPH no és estable, en el sentit en què ho 
defineix el Diccionari de la Llengua Catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans (“fermament 
establert, que no es mou de lloc o canvia de 
posició fàcilment”) . L’IRPH sempre ha registrat 
variacions . L’únic preu estable és l’interès fix .


• L’IRPH mai ha estat per sota de l’euríbor 
quan aquest ha pujat; en conseqüència, no és 
real l’avantatge que podia suposar per als 
interessos dels clients .


Els organismes que supervisen el sector 
bancari han de garantir la defensa dels drets 
dels ciutadans


El Banc d’Espanya, d’una banda, ha de vetllar 
perquè els índexs de referència siguin fiables 
i sòlids, és a dir, que no siguin fruit de 
posicions de privilegi i de manipulació de 
dades, sinó que reflecteixin l’economia real . 
En aquest sentit, caldria que es plantegés 
retirar l’IRPH d’entitats com a tipus oficial, 
atesos els dubtes raonables quant a la 
legalitat de l’IRPH com a índex de referència . 
Així mateix, el Síndic recomana que, en el 
cas que ho demanin les persones 
interessades, les hipoteques pactades amb 
l’IRPH siguin renegociades amb índexs més 
ajustats als índexs actuals del mercat .


D’altra banda, ha de garantir que les persones 
comprenguin les condicions en què les 
entitats bancàries i financeres ofereixen els 
seus productes . Així, respecte dels préstecs 
hipotecaris, s’han de facilitar, de manera 
clara i comprensible, dades que permetin a 
les persones concretar quin preu hauran de 
pagar per la hipoteca en diversos escenaris 
possibles, i també el càlcul de la quota i 
l’índex de referència . 


El Departament d’Economia i Coneixement 
ha de participar a l’hora de garantir els drets 
dels consumidors davant les entitats 
bancàries en exercici de les competències 
que els articles 120 i 126 de l’Estatut 
atribueixen a la Generalitat de Catalunya 


Més implicació de l’Agència Catalana de 
Consum en la informació i la defensa de les 
persones davant les entitats bancàries i 
financeres


El Codi de consum de Catalunya assenyala 
que “les persones consumidores tenen dret 
a la protecció de llurs legítims interessos 
econòmics i socials, a la protecció jurídica, 
administrativa i tècnica i a la informació” . 
Aquesta protecció s’encarrega, essencialment, 
a l’Agència Catalana del Consum, que té 
assignades totes les competències que 
corresponen a la Generalitat en matèria de 







consum en virtut de la Constitució i l’Estatut 
d’autonomia . En conseqüència, li 
corresponen la informació, la formació, 
l’educació, l’assessorament, la mediació, 
l’arbitratge, la inspecció i el control de la 
disciplina de mercat, la difusió, el foment, 
les relacions institucionals i la defensa dels 
drets de les persones en l’àmbit del consum . 


Ateses aquestes competències, el Síndic 
considera insuficient l’actuació duta a 
terme fins ara per l’Agència de Catalana de 
Consum en aquest assumpte i li suggereix 
que: 


a) assessori directament les persones 
interessades;


b) accepti i tramiti les seves reclamacions;


c) intervingui davant les entitats creditores 
per negociar o arbitrar índexs més ajustats als 
índexs actuals del mercat, com ara la 
reconversió a l’Euríbor;


d)inspeccioni l’actuació de les entitats i, si la 
considera constitutiva d’una infracció 
administrativa, imposi les sancions 
corresponents .


El Síndic recomana al Parlament de Catalunya 
que insti l’Estat a modificar la disposició 
addicional quinzena de la Llei 14/2013, de 27 
de setembre, de suport als emprenedors i la 
seva internalització, en el sentit de determinar 
com a tipus de substitució l’euríbor més el 
diferencial actual de mercat o bé de derogar la 
novació automàtica dels préstecs i permetre 
la negociació individual de l’índex de 
referència de substitució .







ANNEX
Informe lliurat per la PAH de Sant Cugat i Terrassa







