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RESUM 

 

Després d'un mes de l'entrada en vigor de la nova Llei 5/2019 que regula els Contractes de 

Crèdit Immobiliari, des d’Audiconsultores, hem analitzat totes aquelles novetats que ha 

portat aquesta nova norma i com afecten als implicats en el procés. Les característiques 

més importants de la llei se centren en la introducció de canvis en les condicions dels 

contractes d'hipoteca i en les pràctiques bancàries de comercialització, així com en 

l'establiment de tota una sèrie de noves obligacions d'informació i assessorament, no 

només per a les entitats de crèdit, sinó també per a notaris i registradors. 

 

 

ANTECEDENTS 

La nova Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari va entrar 

en vigor el passat dia 16 de juny de 2019. Aquesta normativa no només suposa la transposició 

de la Directiva 2014/17/UE, sobre contractes de crèdit celebrats amb consumidors, si no que, a 

més, incorpora al nostre ordenament jurídic els criteris que en matèria de clàusules abusives 

ha establert la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

Tanmateix, instaura un règim legal ja definitiu en matèria de venciment anticipat i s’han afegit 

qüestions conflictives com el cas de les clàusules sòl o de les despeses hipotecàries.  

A continuació, expliquem les modificacions més destacades que la Llei ha introduït en aquest 

tipus d’operacions. 

 

NOU MARC NORMATIU 

 

El nou marc normatiu està format per: 

 La Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari; 
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 El Reial Decret 309/2019, de 26 d’abril, per el que es desenvolupa parcialment la Llei 5/2019, 

de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari i s’adopten altres mesures 

en matèria financera; 

 L’Ordre ECE/482/2019, de 26 d’abril, per la que es modifiquen l’Ordre EHA/1718/2010, d’11 

de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris. 

 

 

AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

La Llei estén el seu règim jurídic a totes les persones físiques, amb independència que siguin 

o no consumidors (art. 2.1.a); tret que es tracti d'una concessió de préstec la finalitat del qual 

sigui adquirir o conservar drets de propietat sobre terrenys o immobles construïts o per construir 

(art. 2.1.b), suposat en el qual la Llei encara exigeix que sigui consumidor. 

 

 

MAJOR PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR 

 

La Llei va més enllà de l'estricta transposició de la Directiva, i estableix una detallada regulació 

de la fase precontractual dirigida, d'una banda, a avaluar en profunditat la solvència, present 

i futura, del potencial prestatari inclòs el nivell previsible d'ingressos a percebre després de la 

jubilació, i per un altre, a facilitar a aquest la informació personalitzada i necessària perquè 

pugui comprendre la càrrega econòmica i jurídica del contracte de préstec. Cal destacar els 

nous documents “Fitxa Europea d'Informació Personalitzada (FEIN)” i “Fitxa d'Advertiments 

Estandarditzats (FiAE)”.  

 

En aquest sentit, el prestatari haurà d'estar recolzat per un Notari de la seva elecció, als quals 

ara se'ls atribueix un nou rol de garant del compliment del principi de transparència material en 

els supòsits de préstec amb garantia hipotecària. 

 

A més, ara serà obligatori dipositar les clàusules contractuals utilitzades en els contractes 

de préstec immobiliari que tinguin el caràcter de condicions generals de la contractació en 

el Registre de Condicions Generals de la Contractació, així com publicar-les en la pàgina web. 

En relació amb les clàusules abusives, cal destacar la recent Sentència del TJUE, Sala Octava, 

de 26 juny de 2019, C-407/2018 (ECLI: EU:C:2019:537), en la qual el Tribunal reitera que és 
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contrari a la normativa comunitària que el jutge que coneix d'una execució hipotecària no pugui 

examinar l’abusivitat de les clàusules. 

  

 

MODIFICACIONS  

 

 Venciment anticipat i interessos de demora 

D'acord amb les noves normes de caràcter imperatiu, el venciment anticipat només 

podrà donar-se quan l'incompliment del deutor sigui prou significatiu en atenció 

al préstec (inclou supòsits de l'art. 2.1 Llei 5/2019). A més, serà preceptiu el requeriment 

previ de pagament per part del prestador al prestatari, concedint-li un termini d'almenys 

un mes per al seu compliment i advertint-li que, en el cas de no ser atès, se li reclamarà 

el reemborsament del total degut del préstec. 

 

Els contractes anteriors a l'entrada en vigor de la Llei 5/2019 en els quals s'incloguin 

clàusules de venciment anticipat serà aplicable allò previst en la nova normativa, tret que 

el deutor al·legués que la previsió que conté resulta més favorable per a ell. No obstant 

això, no serà aplicable als contractes el venciment anticipat dels quals s'hagués produït 

amb anterioritat a l'entrada en vigor de la nova llei, s'hagués instat o no un procediment 

d'execució hipotecària per a fer-lo efectiu i estigués aquest suspès o no.  

 

De la mateixa manera, s'estableix de forma imperativa la fixació d'un interès de 

demora fix, el qual serà sempre l'interès remuneratori més tres punts percentuals, en 

qualsevol contracte de préstec o crèdit garantit per una hipoteca sobre un bé immoble 

per a ús residencial, conclòs per una persona física. 

 

 Nul·litat de les clàusules per falta de transparència 

Es modifiquen els arts. 5 i 83 de la Llei de Llei de Condicions Generals de la Contractació 

i la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris respectivament, en el sentit que 

“Les condicions incorporades de manera no transparent en els contractes en 

perjudici dels consumidors seran nul·les de ple dret”, per la qual cosa s'obre la 

possibilitat al fet que una clàusula es consideri nul·la sense entrar a valorar si genera un 

desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es derivin del contracte, o 

si vulnera qualsevol altre precepte de la Llei. 
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 Distribució de les despeses 

El prestatari assumirà les despeses de taxació de l'immoble, mentre que els 

consistents en l'impost sobre l'impost de AJD, la gestoria, els aranzels notarials i la 

inscripció al registre correspondran al prestador. 

 
 Comissió d’obertura 

No es prohibeix pactar comissió d'obertura, però com a condició aquesta reportarà una 

sola vegada, i inclourà totes les despeses d'estudi, tramitació o concessió del préstec. 

Aquesta possibilitat es preveu tant per als préstecs hipotecaris de l'art. 2.1.a) com per a 

la concessió de préstecs de l'art. 2.1.b), tots dos de la Llei 5/2019. 

 

 Variació en el tipus d’interès 

El tipus d'interès no podrà ser modificat en perjudici del prestatari durant la vigència 

del contracte, excepte acord mutu de les parts. 

 

 Clàusules i interessos remuneratoris 

Es prohibeix específicament l'aplicació d'un interès mínim en les hipoteques amb 

tipus d'interès variable i igualment s'estableix que l'interès remuneratori no podrà ser 

negatiu. 

 

 Assegurança 

Es permet al prestador exigir al prestatari la subscripció d'una pòlissa 

d'assegurança en garantia del compliment de les obligacions del contracte de préstec, 

així com assegurança de danys, però haurà d'acceptar pòlisses alternatives. 

 

 Reemborsament anticipat 

El prestatari tindrà dret a reemborsar tot o part del préstec sense haver de suportar 

comissions. Únicament es compensarà al prestador la pèrdua financera establint 

contractualment uns percentatges màxims sobre el capital amortitzat, diferents en funció 

que el préstec sigui a tipus fix o tipus variable. 
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 Subrogació 

Es facilita la subrogació activa per canvi de creditor en els préstecs hipotecaris, 

pel fet que ja no serà necessari el consentiment de l'entitat creditora per a la subrogació 

a una altra entitat financera.  

En aquells supòsits de subrogació passiva o de deutor en les quals es tracta de 

transmissions empresarials, serà necessari efectuar una comunicació prèvia al 

creditor almenys amb 30 dies d'antelació a la signatura, d'acord amb la Disp. Ad. 7a 

Llei 5/2019. 

 

 

EFECTIVITAT DE LA NORMA 

La llei 5/2019 no s'aplicarà als contractes de préstecs subscrits amb anterioritat a la seva 

entrada en vigor, això és a dia 16 de juny de 2019, excepte (i) en el que afecta al venciment 

anticipat en cas d'impagament, (ii) o bé si són objecte de novació o de subrogació amb 

posterioritat a la seva entrada en vigor. Per tant, els procediments d'execució hipotecària que 

actualment es troben en vigor en els jutjats no podran acollir-se a aquesta reforma. 

 

Els professionals de l'àrea legal estan a la seva sencera disposició per a qualsevol aclariment o 

ampliació del contingut de la present circular. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 
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