
 
 

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES SÒL. RETROACTIVITAT.   
 
Moltes persones estan pagant hipoteques en les quals s'inclouen les 
conegudes Clàusules Sòl, clàusules contractuals que estableixen un mínim a 
pagar en les quotes de la hipoteca, encara que els tipus d'interès de referència 
acordat amb l'entitat financera estiguin per sota de mencionat mínim. 
 
D'aquesta manera moltes persones han descobert que no es poden beneficiar 
de les baixades dels tipus d'interès (l'Euribor en la majoria dels casos) encara 
que aquests estiguin en mínims històrics, a causa de la situació de crisi 
econòmica dels últims anys. 
  
Aquesta situació ha generat en els últims anys una infinitat de reclamacions 
judicials contra les entitats bancàries sol·licitant la nul·litat de les clàusules sòl 
recollides en els préstecs hipotecaris concedits per moltes entitats bancàries. 
 
El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 9 de maig de 2013 ja va dictar una 
important resolució, recollint que les clàusules sòl que incloïen els bancs en 
els seus contractes eren nul·les; ja que les entitats bancàries no oferien als 
seus clients informació suficient sobre la naturalesa i conseqüències de la 
inclusió d'aquestes clàusules sòl en els seus préstecs hipotecaris. Per tant, 
havia de declarar-se la nul·litat d'aquelles clàusules sòl incorporades a préstecs 
hipotecaris, quan en atorgar el client el consentiment hagués existit una falta 
d'informació o transparència. 
 

 

EFECTES RETROACTIUS. 
 
Declarada nul·la per abusiva la clàusula sòl neix a favor del client el dret a ser-li 
reemborsat tot el pagat, com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta clàusula, i 
és aquí on s'inicia un camp nou de batalla. De conformitat amb la referida 
sentència del Tribunal Suprem de 9 de Maig de 2013, els efectes retroactius 
han de limitar-se a la data de publicació d'aquesta sentència, per tant a 9 de 
Maig de 2013. 
 
Per contra existeix la postura que sosté que declarada nul·la la clàusula sòl, 
l'efecte retroactiu ha de ser a la data de formalització de l'escriptura de préstec 
hipotecari i en conseqüència es tindria de retornar al client, totes les quantitats 
que l'entitat bancària hagués cobrat per aplicació d'aquesta clàusula sòl. 
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El criteri de retroactivitat a data 9 de Maig de 2.013, és el criteri majoritari 
aplicat pels tribunals espanyols, seguint la directiva fixada pel Tribunal Suprem, 
si bé segueixen existint Tribunals i algunes Audiències Provincials que 
segueixen dictant resolucions que fixen la retroactivitat a la data de 
formalització del préstec hipotecari i per tant, condemnen a l'entitat bancària a 
la devolució de tot l'import percebut en aplicació de la mateixa. 
 
En tot aquest escenari, s'ha plantejat davant el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE), procediment pel qual es discuteix la nul·litat per abusiva de 
les clàusules sòl, i si escau, els efectes de retroactivitat de les mateixes, 
sostenint que la “retroactivitat parcial” aplicada pels Tribunals Espanyols, en 
limitar-se la mateixa a la data de 9 de Maig de 2013 vulnera el Dret Comunitari, 
quan la normativa europea declara, que en cap cas vincularan als consumidors 
les clàusula abusives, sol·licitant en conseqüència el reconeixement de la 
“retroactivitat total” de les clàusules sòl, és a dir, la devolució dels diners als 
clients des que aquests van signar la hipoteca. 
 
Amb caràcter previ al fet que es dicti Sentència pel TJUE, la Comissió Europea 
en el seu informe previ remès a aquest Tribunal es mostra favorable al 
reconeixement de la retroactivitat total, i per tant a la devolució als clients del 
total import cobrat per les entitats bancàries en aplicació de les clàusules sòl 
declarades nul·les des que es van signar els préstecs, sense limitació alguna. 
 
A la vista de la proposta de la Comissió, cal esperar que aquest es pronunciï en 
el sentit de declarar la nul·litat de les clàusules sòl i la seva retroactivitat 
total a l'inici de la subscripció del préstec, esperant notícies del Tribunal 
Europeu per abans de final d'any. 
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