
 

 

El Tribunal Suprem mitjançant la Sentència 705/15 de 23 de desembre de 2015, 

assenta doctrina jurisprudencial respecte a la nul·litat de la clàusula de 

venciment anticipat en contractes bancaris i els efectes sobre aquesta nul·litat. 

  

La sentència de 23 de desembre de 2015, dictada pel Ple de la Sala Primera del TS, 

ve a ratificar el que fins ara mantenien de forma majoritària les Audiències Provincials, 

declarant la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat per abusiva al no superar els 

estàndards exigibles, perquè no regula la gravetat de l’incompliment en funció de la 

durada i quantia del préstec, no permet al consumidor evitar la seva aplicació 

mitjançant una conducta diligent de reparació i possibilita la resolució del préstec per 

l'incompliment d'un sol termini. I això al marge de l'exercici que de la mateixa es faci 

per part del prestador. 

  

La sentència es ratifica en el mantingut per la jurisprudència majoritària respecte a la 

declaració d’abús de la clàusula, però discrepa en els efectes d'aquest abús, donant 

una solució que ha sorprès a tots per complet.  

 

Fins ara la declaració d’abús comportava la nul·litat de la clàusula i al sobreseïment de 

l'execució hipotecària, quedant per a l'entitat, la possibilitat d'acudir a un procediment 

declaratiu per obtenir la resolució contractual (art. 1124 Codi Civil). 

 

El TS en aquesta ocasió, i assentant doctrina, raona que la nul·litat de la clàusula no 

sempre comportarà al sobreseïment de l'execució hipotecària, doncs això, en ocasions 

(sobretot en casos de flagrant morositat) pot resultar perjudicial per al deutor doncs se 

li privaria dels especials avantatges que ofereix el procediment d'execució hipotecària 

(com la possibilitat del deutor d'alliberar el bé mitjançant la consignació de la quantitat 

exacta per principal i interessos vençuda en la data, la fixació d'un límit de taxació per 

a la subhasta, facultat de rehabilitar el contracte, etc.). 

 

Per tant, admet la possibilitat que es declari l’abús de la clàusula de venciment 

anticipat, declarant-la nul·la, però amb la possibilitat de continuar el procés d'execució 

hipotecària que respecti les condicions mínimes de l'art. 693.2 LEC, (tres terminis 

mensuals d'impagament, o un nombre de quotes impagades que suposi l'incompliment 

de l'obligació per un termini, almenys, equivalent als tres mesos). 

  

De manera que dóna a entendre que els Jutges hauran de tenir en compte les 

circumstàncies de cas, per establir si la nul·litat de la clàusula abusiva comporta o no, 

el tancament de l'execució hipotecària. 

 

La sentència ha generat certa inquietud entre els propis Jutges que veuen difícil de 

comprendre com pot compaginar-se la declaració d’abús de la clàusula de venciment 

anticipat, i la seva nul·litat; i no obstant això, mantenir el procediment d'execució 

hipotecària que s'hagués iniciat exigint la quantitat vençuda anticipadament a l'empara 

de la clàusula declarada nul·la.  


