
 

 

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU STJU DE 3 DE MARÇ 

2020 SOBRE TIPUS D'INTERÈS IRPH. 

Després de molts mesos d’espera finalment el Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea ha dictat sentència referent a l’eventual caràcter abusiu de les clàusules 

de tipus d'interès variable denominades IRPH. 

De conformitat amb el TJUE, en contradicció amb el fins ara sostingut pel 

Tribunal Suprem, manté que els consumidors afectats per les 

hipoteques IRPH tenen dret al fet que aquestes clàusules siguin sotmeses al 

control de transparència davant els Tribunals Espanyols, podent les 

mateixes ser declarades abusives i, en conseqüència, exigir-se a l’entitat 

bancària la seva substitució per un altre índex de referència. 

Amb aquest control de transparència el que s’indica és que els òrgans judicials 

espanyols han d’examinar les clàusules contingudes en cadascun dels 

contractes, per a examinar el caràcter clar i comprensible de la mateixa per al 

consumidor. Això es tradueix a imposar a la banca l’obligació d’informar el 

consumidor de manera clara sobre el funcionament del mètode de càlcul, de les 

conseqüències econòmiques sobre les seves obligacions financeres i de tots 

aquells elements necessaris perquè el consumidor conegui la càrrega financera 

a la qual se sotmet. 

Esta información, debe ser facilitada al consumidor con anterioridad a la 

celebración del contrato de préstamo hipotecario. 

Aquesta informació, ha de ser facilitada al consumidor amb anterioritat a la 

celebració del contracte de préstec hipotecari. 

Si es resolgués pel Tribunal que aquesta clàusula (IRPH) és abusiva, per no 

haver superat en control de transparència, la mateixa hauria de ser substituïda 

per un altre índex legal aplicable de manera supletòria, podent sol·licitar-se 

alhora als tribunals que els interessos remuneratoris siguin re-calculats amb 

l’aplicació del nou índex de referència i en conseqüència la reintegració per part 

de l’entitat bancària de les quantitats pagades de més per l’aplicació d’aquesta 

clàusula IRPH, declarada abusiva. 

Aquesta nova sentència Europea obre un nou camp per a la reclamació dels 

consumidors davant les entitats bancàries, estant ara pendents de les reaccions 

dels Tribunals Espanyols a la mateixa. 


