
1. TINC CLÀUSULA SÒL? 

2. HA ESTAT APLICADA? 

Cal que revisis les clàusules d'interessos del 
préstec, TERCERA i TERCERA BIS, per tal de 
comprovar si hi ha cap clàusula de limitació
a la variabilitat dels interessos "clàusula sòl". 

La manera per saber-ho es mitjançant la 
comparació entre l'interès que preveu el 
prèstec, Tipus de Referència + 
Diferencial, amb l'aplicat de forma 
efectiva que consta als rebuts del 
prèstec o al quadre d'amortització 
històric. Pots consultar els tipus oficials 
publicats pel Banc d'Espanya 

CLÀUSULES SÒL, 
què necessites saber ?

3. COM PUC RECLAMAR?

Mitjançant el procediment de reclamació 
prejudicial previst pel Reial Decret-llei 
1/2017, amb motiu de la Sentència del 
TJUE. Aquest és gratuït i voluntari per al 
consumidor, i l'entitat haurà de resoldre la 
reclamació en un termini de 3 mesos. 

L'entitat està obligada a atendre la reclamació, però 

només està obligada a retornar les quantitats pagades 
indegudament respecte aquelles clàusules que consideri 
abusives. És per això, que aquelles entitats que defensin
la transparència de les seves clàusules no faran devolució 

de cap import, de manera que caldrà anar a la via judicial 
i sol·licitar la declaració d'abusivitat de la clàusula. 

En cas de desestimació de la reclamació, o 
amb caràcter previ a aquesta, es pot iniciar 
la via judicial mitjançant la interposició 
d'una demanda amb la intervenció 
d'advocat i procurador. 

4. TÉ LA DEVOLUCIÓ EFECTES A LA 
DECLARACIÓ DE LA RENDA? 
Si optem perquè el banc ens retorni els diners 
de la clàusula sòl en efectiu, tot i que aquest 
import no formarà part de la base imposable 
de l'impost, sí serà necessari revisar les 
deduccions realitzades els 4 exercicis anteriors, 
i practicar la reversió d'aquestes si s'escau.  
El més recomanable és amortitzar capital, ja que aquesta 
opció no genera cap obligació tributaria.  
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Av. Onze de Setembre, 82 - 84Tens dubtes? 
Demana cita i t'ajudem.  

aquí.  

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Oficiales_para_p/Tipos_referencia/tipos/Tabla_de_los_tip/

