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L’inform@tiu

Retroactivitat 
de les “clàusules sòl” 
  
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), va dic-
tar el passat 21 de desembre sentència que corregeix la 
doctrina del Tribunal Suprem sobre la retroactivitat de les 
anomenades clàusules sòl de les hipoteques.
La principal noventat que estableix la sentència és en el 
cas que la clàusula sòl sigui declarada nul·la per un Tribu-
nal espanyol, la devolució d’allò cobrat de més s’ha de fer 
des de l’inici i no des del 9 de maig de 2013, tal i com va 
dictaminar el Tribunal Suprem. 
A pesar de la rotunditat de la decisió del Tribunal de Jus-
tícia de la Unió Europea, no s’espera un compliment vo-
luntari per part de la banca, i els indicis fan pensar que els 
perjudicats hauran de sol·licitar auxili judicial per obtenir el 
que ordena la sentència.
Així els particulars que no hagin plantejat demanda de 
nul·litat de la clàusula sòl dels contractes de préstec hipo-
tecari, podran fer-ho ara sol·licitant la restitució íntegra del 
que s’ha pagat.
En els procediments en tràmit, es podrá al·legar la resolu-
ció del Tribunal Europeu, que vincularà al jutge.
Les persones que ja hagin vist resoltes les seves preten-
sions en sentència ferma, entenem que no podran en virtut 
de la resolució del Tribunal Europeu pretendre la devolució 
de les quantitats pagades amb anterioritat. 
Si vostè és una persona afectada y la seva escriptura de 
préstec hipotecari conté la clàusula sòl, pot instar la seva 
nul.litat i el retorn de tot el que ha pagat de més des que 
va subscriure la hipoteca. 

Benvolgut soci, 
Estrenem un nou any i també una nova imatge dels in-
formatius i notícies de la Cambra, tant en el format digi-
tal com en el format en paper.  
La voluntat del canvi és la millora constant, guanyar un 
caràcter propi, una imatge  actualitzada ,dinàmica i una 
consolidació de la marca.
Esperem que la nova imatge que es presenta ens apro-
pi als objectius de millora i de servei constant al soci, és 
la nostra voluntat i per això treballem amb il·lusió. 
Aprofitem per arrancar aquest primer informatiu de 
l’any 2017, amb una notícia de gran repercussió per 
tots els ciutadans amb hipoteques i clàusules sòl, que 
és la sentència del Tribunal Europeu del passat 21 de 
desembre, i que seguidament s’analitzaran els trets fo-
namentals.  

Els hi desitgem un bon any !

 Rosa María García Elósegui
 Presidenta
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