
 
 

Yúfera Abogados va assistir ahir, convidat pel Col·legi de Notaris de Catalunya, 
a la jornada hipotecària que organitzava aquest col·legi, sobre “Control de 
Transparència i Clàusules Abusives”, i que va ser clausurada pel ministre de 
justícia, Sr. Rafael Catalá.  
 
Una vegada més l’excel·lent grup de ponents dels diversos àmbits jurídics, van 
compartir amb els assistents les seves reflexions sobre la inseguretat jurídica 
davant la qual ens trobem en matèria hipotecària i la incertesa en la qual es 
troben els jutges davant la disparitat de criteris interpretatius seguits. 
 
A destacar la intervenció del Magistrat de la Sala Primera del Tribunal Suprem, 
Excm. Sr. Pedro José Vela Torres, qui va fer referència a aquesta inseguretat 
jurídica que ha comportat al fet que el propi Tribunal Suprem hagi sol·licitat al 
TJUE que revisi la seva doctrina jurisprudencial relativa a la clàusula d'interès 
de demora, mitjançant una nova qüestió prejudicial plantejada mitjançant acte 
de 22 de febrer de 2017, sobre les següents qüestions: 
 

“1ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, 
¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que declara que la cláusula de un contrato 
de préstamo que establece un tipo de interés de demora que suponga un recargo de 
más de un 2% sobre el tipo del interés remuneratorio anual fijado en el contrato 
constituye una indemnización desproporcionadamente alta impuesta al consumidor 
que se ha retrasado en el cumplimiento de su obligación de pago y, por tanto, es 
abusiva? 

2ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, 4.1, 6.1 y 7.1 de la Directiva 
93/13/CEE, ¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que, al enjuiciar la abusividad 
de una cláusula de un contrato de préstamo que establece el tipo de interés de 
demora, identifica como objeto del control de abusividad el recargo que dicho interés 
supone respecto del interés remuneratorio, por constituir la «indemnización 
desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que no ha cumplido sus 
obligaciones», y establece que la consecuencia de la declaración de abusividad 
debe ser la supresión total de dicho recargo, de modo que solo se siga devengando 
el interés remuneratorio hasta la devolución del préstamo? 

3ª) En caso de que la respuesta a la pregunta segunda fuera negativa: la declaración 
de nulidad de una cláusula que establece el tipo de interés de demora, por abusiva, 
¿debe tener otros efectos para que sean compatibles con la Directiva 93/13/CEE, 
como por ejemplo la supresión total del devengo de interés, tanto remuneratorio 
como moratorio, cuando el prestatario incumple su obligación de pagar las cuotas 
del préstamo en los plazos previstos en el contrato, o bien el devengo del interés 
legal?”. 
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Així mateix va al·ludir el Magistrat Sr. Pedro José Vela Torres, a la tan 
esmentada en aquests dies clàusula de despeses d'hipoteca (notaria, registre, 
gestoria i el corresponent Impost d'Actes Jurídics Documentats), posant 
l'accent que el Tribunal Suprem ha considerat abusiu el fet que s'imposin totes 
les despeses d'hipoteca al prestatari, però en cap cas es pronuncia la Sala 
respecte a la proporció que ha d'aplicar-se havent d'acudir a les diferents lleis 
especials que regulen cadascuna d'aquestes obligacions per determinar a qui 
correspon el pagament de cada concepte. 
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El Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya
 es complau a invitar-lo a la Jornada Hipotecària sobre  

  CONTROL DE TRANSPARÈNCIA I CLÀUSULES ABUSIVES
Inauguració a càrrec de   

l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Gómez Gálligo,  
Director General dels Registres i del Notariat   

 Taula Rodona:
Il·ltre. Sr. Ángel Serrano de Nicolás, Notari de Barcelona

Sr. Jesús Sánchez García, Advocat
Sr. Ignacio Redondo Andreu, Director Executiu de

l‘Assessoria Jurídica de Caixabank
Il·ltre. Sr. Juan Gómez Martínez, Notari de Sabadell

Dr. Francisco Ramos Méndez, Catedràtic de Dret Processal
de la Universitat Pompeu Fabra, Advocat

Il·lm. Sr. José María Fernández Seijo,   
Magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona

Sra. María José García Beato, Secretària General del Banc de Sabadell
Col.loqui

Pausa-Cafè

Conferència del Magistrat de la Sala Primera Tribunal Suprem
Excm. Sr. Pedro José Vela Torres

Col.loqui

Intervenció del Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya
Il·lm. Sr. Joan Carles Ollé i Favaró
Cloenda a càrrec del Ministre de Justícia

Excm. Sr. Rafael Catalá Polo
L’acte tindrà lloc el 8 de març de 2017, a les 16 hores, a la sala d’actes del Col·legi de Notaris

Aforament limitat. Les confirmacions s’atendran per rigorós ordre de recepció.
Tel. 93 317 48 00 Mòbil. 699 334 966 o al correu electrònic cultura@catalunya.notariado.org · c/ Notariat, 4, 08001 Barcelona

Finalitzada la jornada se servirà un còctel


