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Recomendación dirixida a Caja España-Duero, para que as cesións de créditos a “fondos
buitres” se efectúen correctamente dentro do marco xurídico en vigor e se revisen os
expedientes afectados procurando solucións negociadas.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2016

Estimados Srs.:

Como coñecen, segundo os artigos 13 e 16 da lei reguladora desta institución ( Lei 6/1984 de
5 de xuño do Valedor do Pobo ), temos atribucións para iniciar e proseguir investigacións
sobre actos e resolucións da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e
da Administración local, supervisando os mesmos para garantir o respecto dos dereitos
comprendidos no título I da Constitución Española.

A entidade á que agora nos diriximos, é unha empresa privada o que en principio significa,
quedar excluída do noso ámbito de actuación.

Non obstante, o artigo 14 de dita lei dispón : “ toda persoa natural ou xurídica que invoque
un interese lexítimo poderá dirixirse ao Valedor do Pobo sen ningunha restrición nin
limitación.”

Tendo coñecemento a través de diferentes medios de comunicación e de consultas
efectuadas nesta institución por parte de persoas afectadas pola problemática que está a
rodear ás cesións de carteiras de crédito, apelamos á súa colaboración na consideración de
brindar amparo e protección ás persoas que máis a necesitan.

Neste contexto, é onde desexamos incardinar a recomendación que máis adiante se
concretará.
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ANTECEDENTES

1. Comezaremos sinalando en primeiro lugar, que esta institución, quedando ao marxe da
tipoloxía destas transaccións especulativas de cesións de créditos, quere amosar
sensibilidade e ofrecer protección ás persoas afectadas por problemáticas destas
características, nas que, ao noso criterio, se aprecia certo desequilibrio entre as posicións
das persoas consumidoras e as entidades financeiras.

2. Antes de entrar en matizacións sobre os diferentes aspectos relevantes, queremos
expresar un sincero agradecemento á colaboración establecida, ao longo da tramitación de
cantos expedientes tramitamos dende esta institución, cos responsables do Banco ao que
agora nos diriximos. A fin de avanzar no desenvolvemento da función de mediación que
practicamos e na procura de atopar solucións que mitigaran as diferentes problemáticas, por
diversos medios nos diriximos a eles, e sempre atenderon as nosas peticións con presteza.

É precisamente o respecto mostrado a esta institución o que propicia que logo do estudo e
análise da situación, consideremos acaído formular a resolución que indicaremos.

Igualmente, queremos sinalar, que dita resolución, no caso de que se lle dea efectividade,
podería contribuír a recuperar a confianza na “Banca” e a mellorar a reputación perdida nos
últimos anos.

CONSIDERACIÓNS

1. Imos de seguido salientar, aínda que sexa sucintamente, que a situación que tratamos de
describir, se ven observando de xeito xeneralizado, por parte da maioría das entidades
financeiras, o que motivará que tamén nos dirixamos ao resto coa mesma recomendación.

Detectamos que recentemente, vense desenvolvendo un mercado para a venta de créditos
en situación de incumprimento ( non-performing loans, no seu nome en inglés ), por parte
das diferentes entidades financeiras que operan en España. A prolongada crise financeira
cargou de créditos en situación de impago os balances dos bancos e as reformas lexislativas
acometidas semellan perseguir a limpeza dos mesmos co obxectivo de axustar o valor dos
activos ao seu valor real.

Pois ben, é neste contexto no que xorden sociedades mercantís adicadas á compra de
créditos litixiosos a baixo prezo, que proceden a especular cos mesmos en prexuízo e
desconsideración á dureza da situación económica de quen a padece. No argot financeiro se
dan en chamar “fondos buitres”.
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A operativa para explicala resumidamente, consiste en asinar contratos privados de compra-
venta entre o acredor orixinal e as mercantís especuladoras (fundamentalmente fondos
oportunistas estranxeiros), que posteriormente son elevados a públicos.

3. A persoa debedora, no mellor dos casos, recibe unha comunicación do acredor orixinario
(o banco do que era cliente), indicando que se celebrou un contrato de cesión de créditos en
relación ao crédito do que eran titulares pasivos. As notificacións, en moitos casos se fan por
correo ordinario, non deixando vestixios fidedignos da data de tal notificación, nin das
condicións da venta.

Se están a producir casos, en que o coñecemento das cesións é incompleto, toda vez que os
prestatarios descoñecen termos e condicións da transmisión do crédito por causa imputable
exclusivamente ao acredor orixinario e o posterior.

Temos coñecemento a través de diferentes medios de comunicación, que con frecuencia se
dan determinadas condutas de ambas entidades respecto do debedor (e consumidor en
moitos dos casos) impedíndolles coñecer as condicións da transmisión do crédito así coma
as cantidades que puideran ter que consignar para facer efectivo o seu dereito de
adquisición preferente en concepto de intereses, prezo ... etc.

O descoñecemento da cantidade exacta do prezo de transmisión, impide, por conseguinte a
realización de consignación algunha conforme esixiría a normativa aplicable á materia.

Non é intención desta Institución entrar a avaliar a legalidade do negocio celebrado entre
acredor orixinario (o Banco) e o posterior ou cesionario. Non somos quen. O que
interesamos é que haxa claridade, transparencia e absoluto respecto ao cumprimento da lei.
Observamos que as persoas consumidoras, se atopan en situación de aparente desequilibrio
fronte ao cesionario e mesmo fronte ao acredor orixinario.

Recibimos consultas nas que o consumidor acredita ter firmado na escritura notarial, mesmo
unha cláusula de “renuncia á notificación da cesión do crédito” no caso en que se proceda a
venta do mesmo.

Semella compatible, en moitos casos, que non foi ata que desta institución requirimos o
informe de colaboración ao banco, que se articula o proceso de comunicación á parte
prestataria.

A cronoloxía dos feitos e os documentos así o sosteñen. Máis aínda, en moitos casos non hai
constancia sequera, sobre a data de acuse de recibo por parte do consumidor, da
notificación efectuada polo Banco.

Situación esta de capital importancia, porque como se sinalará, o artigo 1.535 do Código
Civil dispón: “vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo,
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reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubieren ocasionado y los
intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito
desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho
dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el pago”.

4.Expostos os feitos relevantes de xeito simplificado, se comprende que as datas e os datos
da cesión e a constancia da notificación ao debedor deveñen absolutamente esenciais. A
xuízo desta Institución do Valedor do Pobo de Galicia, para que estas cesións sortan efectos
fronte aos debedores, é preciso que formalmente se poda acreditar a data en que lles foi
comunicado e as condicións en que se efectuou a cesión. O estrito cumprimento das
formalidades da cesión cara á eficacia destes negocios, a fin de que non se lesionen os
dereitos dos debedores, entendemos é imprescindible.

5. Consideramos, que ao cliente bancario non se lle pode privar da oportunidade de
participar nestes negocios aos efectos de liberar ou extinguir o seu crédito. Por iso, o
coñecemento da cesión polo debedor resulta capital xa que será ese instante a partir do cal
solo o pago feito ao cesionario extinguirá a obrigación. Por conseguinte, as notificacións han
de cumprir todas as formalidades que permitan acreditar que foi practicada a mesma.

Do mesmo xeito, aos debedores non se lles pode impedir coñecer as condicións da
transmisión do crédito así coma as cantidades que puideran ter que consignar para facer
efectivo o seu dereito de adquisición preferente (artigos 1526 e seguintes Código Civil ).

Queremos citar, chegados a este punto, a sentenza número 32/2016 (de 16 de marzo do
Xulgado de 1ª Instancia e instrución número 2 de Ribeira) pola súa claridade expositiva, e
cuxa lectura recomendamos, aínda que por cuestións prácticas non a imos analizar nesta
resolución.

6.Para completar á análise, diremos, que consultada a información que subministra o portal
do cliente bancario do Banco de España, soamente se atopa unha breve alusión ás cesións
de créditos, no apartado de “noticias”.

Analizado o Plan de Educación Financiera 2013-2017, da Comisión Nacional del Mercado de
Valores, non se atopa información algunha sobre este asunto. Se sinala, sen embargo na
páxina 22, que as enquisas levadas a cabo en diferentes países da OCDE conclúen que os
niveis de cultura financeira son moi baixos. Indicando a parágrafo seguido que o nivel de
coñecemento financeiro da poboación española é “moi deficiente”.

Avanzando nese Plan, se avala que unha boa cultura financeira axuda ás persoas a ser
conscientes das consecuencias das súas decisións, (entendemos que nese eido). Polo tanto,
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non resulta acaído que por unha banda se sosteña que un mellor coñecemento financeiro
contribúa a mitigar situacións, entendemos nós, como as que se tiveron producido fai uns
anos co asunto das participacións preferentes e obrigacións subordinadas, as cláusulas chan
ou agora coas cesións de créditos e por outro non se atope información sinxela,
comprensible, accesible, clara e transparente sobre a problemática que agora abordamos.

Os pequenos aforradores quedaron moi decepcionados con determinadas prácticas dos
Bancos que afloraron coa crise financeira. Dende esta institución, temos a convicción de que
a transparencia pode contribuír a recuperar a confianza dos clientes. As persoas
consumidoras merecen información comprensible, accesible e clara. Non podemos soster
que o grande perdedor dos “fiascos” financeiros sexa o consumidor.

7.Polo anteriormente exposto, tendo en conta as circunstancias persoais e económicas das
partes afectadas, que Vdes. coñecen, e a pesares das limitacións competenciais anteditas,
consideramos oportuno dirixirnos á CAJA ESPAÑA-DUERO, solicitándolle tomen en
consideración a seguinte RECOMENDACIÓN :

1. Que as notificacións de cesións de crédito ás persoas prestatarias, sexan efectuadas
correctamente en tempo e forma, segundo o marco normativo de aplicación, protexendo os
seus intereses lexítimos e garantindo e respectando o pleno desenvolvemento dos dereitos
que como consumidores establece a Constitución Española.

2. Que se valore a conveniencia de revisar os expedientes que puideran precisar unha
solución negociada, satisfactoria para os intereses de ambas partes e que se adecúe ao
momento procesual actual.

Atendendo ás consideracións expostas, esta institución do Valedor do Pobo, agradecería que
canta colaboración poidan prestar, se centre en facilitarnos unha resposta expresa á
presente recomendación, na que se nos dea traslado das decisións que finalmente puideran
adoptarse.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Agradecéndolle unha vez máis a súa colaboración os saúdo atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


