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Comença el cas del
«càrtel de camions»
RAQUEL GIRONÈS GIRONA

n L’associació de consumidors
Acoreo s'ha convertit en pionera en
l'assessorament per a la reclamació
de danys contra el denominat com
a «càrtel de camions», després de la
multa posada per la Comissió Europea contra una sèrie de fabricants
de camions que van pactar un sobrepreu en la venda d'aquests vehicles entre el 1997 i el 2011.
L'Organització pactava el preu de
fàbrica dels camions des de 6 tones,
tant per als camions rígids com articulats, així com camions tractors.
La trama, però, anava més enllà de
pactar el preu, ja que també s'aprecien pràctiques col·lusòries com el
control d'emissions contaminants.
Els fabricants pactaven el ritme d'introducció en els seus vehicles de les
tecnologies de control d'emissions,
cada vegada més cares i estrictes.
L’associació Acoreo porta més de
250 camions d’empreses i particulars autònoms que estan afectats
per aquesta pràctica il·legal.
«Aquest mes de febrer interposarem les primeres reclamacions», explica l’advocat i president d’Acoreo,
Albert Garcia. Unes reclamacions
que pot fer qualsevol que hagi comprat, inclòs a través de lísing, un camió de més de sis tones de les fàbriques Mercedes-Benz, Iveco, Daf,
Man i Volvo/Renault, en el període
que va des de 1997 ﬁns a 2011.
Les possibilitats que les reclamacions que formulin els perjudicats
per aquests pactes de sobrepreu
prosperin són altes. «La infracció ja
està reconeguda pels propis organismes de la Unió Europea. Per tant,
una part important de tota reclamació de danys, que seria la negligència o la infracció, en aquest cas ja
s’ha reconegut», explica Garcia.
Una vegada constatada la conducta il·lícita, i ﬁns i tot havent reconegut aquesta conducta les pròpies
empreses implicades, la seva acreditació està assegurada i només
quedaria per acreditar la quantia
del dany. «Tot i la diﬁcultat inicial

d’aconseguir un bon peritatge per
fer la reclamació, creiem que la sentència només pot ser positiva», afegeix Garcia. Una resolució que tampoc preveu que tardi molt. «Estem
parlant de procediments ordinaris
que potser a un partit judicial triguen 8 mesos i a l’altre 10, però no
s’hauria d’allargar molt més», explica.
Aquest és un dels temes més importants que s’enfronta actualment
Acoreo. L’entitat va néixer fa 3 mesos
amb l’objectiu de donar cobertura
als consumidors davant dels abusos
de la banca, corporacions i institucions. Els lletrats d'Acoreo compten
amb una gran experiència en el
camp del dret bancari, sobretot, perquè formaven part d'Apdef, una associació gironina que va arribar a
portar més de 8.000 procediments
relacionats amb la banca.
Acoreo neix ara com a associació
de consumidors amb oﬁcines a Girona, Olot i Barcelona, així com amb
una setantena de despatxos a tot Espanya. «L’objectiu d’Acoreo és poder donar un servei més integral, no
només en el camp bancari», destaca
Garcia. L’associació ofereix un assessorament jurídic en diferents temes on es considera que hi ha hagut
un abús, per tal que pugui defensar
el seu dret sense massa cost. «El nostre objectiu és que tots aquells que
vulguin reclamar puguin fer-ho»,
conclou Garcia.
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La gent sempre
té por d’anar
als jutjats i enfrontar-se
a un poder com és un
banc. Des d’Acoreo
els oferim una bona
defensa»

Advocats

La defensa dels
perjudicats
per la venda del
Banc Popular
uUn altre dels aspec-

tes més rellevants en
els quals treballa l’associació Acoreo és en
la defensa de tots els
perjudicats per la
venda del Banc Popular al Santander, que
va comportar l’amortització a 0 de les accions i subordinades
de petits estalviadors. «La gent sempre
té por d’anar als jutjats i enfrontar-se a
un poder com és un
banc. Nosaltres oferim, a través de l’associació, diferents
mitjans per tal de poder accedir a una
bona defensa sense
pràcticament cost»,
explica l’advocat i
president d’Acoreo,
Albert Garcia, animant a denunciar davant dels casos
d’abús. «De fet els
bancs normalment juguen aquesta carta de
la por. Saben que molta gent no reclamarà,
i al final si han venut
un producte bancari
perjudicial a 10 persones i només reclamen
2, encara que aquests
dos els hagin de pagar al jutjat, hi surten
guanyant perquè n’hi
ha 8 que no han reclamat», explica Garcia.
Davant d’això, Acoreo
ajuda als clients a reclamar a Banc Popular exercitant una acció de nul·litat o de
danys per recuperar
el capital invertit més
els interessos legals
corresponents, segons el cas.

