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Expediente 1701 

Cliente... : JESUS ALVAREZ RUEDA 
Contrario : BANCO SANTANDER, S.A. 
Asunto... : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 212/16 
Juzgado.. : PRIMERA INSTANCIA 1 sec.C4 ARENYS DE MAR 

Resumen 

Resolución 

23.10.2017 

LEXNET 
SENTENCIA estima demanda, declara nula la cláusula y condena a costas 

a la demandada 

Términos 

21.11.2017 
fine recurso apelación 

Recordatorio de las últimas anotaciones en el historial del expediente: 

20.02.2017 Oficios de BBVA, Caixabank y Bankia 
17.02.2017 LEXNET D.O. uniendo oficios de Caixabank, Bankia y BBVA 
08.11.2016 LEXNET D.O. acuerda citación testigo y librar oficios a Bankia, Caixabank y BBVA, según audiencia previa 
10.05.2016 D.O. uniendo contestación de demanda, señala AUDIENCIA PREVIA 
01.04.2016 LEXNET DECRETO admisión, emplaza demandada 

 
Saludos Cordiales 
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Jutjat Primera Instància 1 Arenys de Mar          

Auterive, s/n, planta 1   

08350  Arenys de Mar   

  

Procediment: Procediment ordinari 212/2016   

Secció: C4  

 NIG : 08006 - 42 - 1 - 2016 - 8046584  

    

Part demandant:     JESUS ALVAREZ RUEDA  

Procurador             EVA MARIA VIUDEZ CASTRO  

Part demandada:    BANCO SANTANDER, S.A.  

Procurador            LAURA ESPARRICH ROVIRA  

  

  

  

Arenys de Mar, 19 d'octubre de 2017  

  

  

  

SENTÈNCIA 190/2017  

  

  

Vistes i examinades per mi, la Sra. Mireia Monedero Ribas, Jutge de Primera Instància 

del n° 1 d'Arenys de Mar, les presents actuacions de Judici Ordinari seguits amb el 

nº de registre 212/2016, promogut pel Sr. JESÚS ÁLVAREZ RUEDA PÉREZ contra 

BANCO SANTANDER SA, dicto la següent sentència, en base als següents  

  

  

FETS  

  

  

PRIMER. El dia 08/03/0219 la Sra. EVA VIUDEZ CASTRO, Procuradora dels Tribunals 

i del Sr. JESÚS ÁLVAREZ RUEDA PÉREZ, va presentar demanda de Judici Ordinari 

davant el Sr. JAVIER POU SÁNCHEZ, representat per la Procuradora dels Tribunals 

BANCO SANTANDER SA, en la qual després d'al·legar els fets i fonaments de dret 

que consten en l'escrit de demanda va acabar per suplicar es declari la nul·litat per 

vici en el consentiment (error i dol) derivat de la inadequada, falsa i insuficient 

informació en la subscripció del contracte de VALORS SANTANDER 7,50% objecte 

del plet, amb les conseqüències previstes en l'article 1303 del Codi Civil, això és, la 

restitució a la part actora de la pèrdua patrimonial patida, quantificada en 144.107,58 

euros, amb l’interès legal meritat des de la data de la subscripció fins la data efectiva 
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de restitució, amb condemna a BANC SANTANDER SA a estar i passar per aquestes 

declaracions, amb expressa imposició de costes a la part demandada.   

  

  

SEGON. Mitjançant Decret es va admetre la demanda de judici ordinari, i es va citar 

la part demanda perquè comparegués i contestés a la demanda en el termini de vint 

dies i dins el termini concedit a l'efecte, la part demandada va procedir a evacuar 

l'indicat tràmit de contestació, peticionant que es tingués per contestada la demanda 

interposada per l'actor, i previs els tràmits legals, es dictés sentència per la qual es 

desestimen íntegrament les pretensions plantejades en l'escrit de demanda, amb 

expressa imposició de les costes processals a la part actora.  

  

  

TERCER. El dia 04/05/2016 la part demandada va presentar el seu escrit d'oposició i 

contesta a la demanda, sol·licitant la desestimació de la demanda i la imposició de les 

costes processals a la part actora.   

  

  

QUART. Celebrada l'Audiència Prèvia amb assistència de les dues parts processals, 

de conformitat amb el que disposa l'article 414 i ss. de la LEC, sense que s'hagués 

arribat a cap acord un cop que les parts es van ratificar en la seva respectiva demanda 

i contesta. Es van fer al·legacions complementàries per la part actora en relació a una 

possible falta de competència objectiva que podria haver estar invocada per la 

demandada ex article 49 de la LEC, al respecte la part demandada va aclarir que no 

s’havia formulat declinatòria en aquest procediment donat que no constava l’exercici 

de l’acció mercantil en la suplica de la demanda, fent, finalment, la part actora menció 

que la invocació de la Llei de Condicions Generals de Contractació ho fou respecte de 

la normativa, però no per interposar les possibles acciones derivades en seu d’aquest 

procediment concret. La part demandada, per altra banda, va al·legar l’excepció de 

CADUCITAT, que tindrà el seu fonament específic en aquest pronunciament. Es van 

fixar els fets controvertits del plet. En aquest acte, així mateix, es va admetre par de la 

prova proposada, consistint per la part demandant en la documental i, en canvi, per 

la part demandada en la documental, més documental amb oficis a CAIXA BANC, 

BANCO BILBAO  

VIZCAYA ARGENTARIA per tal que detallin els contractes subscrits per la Sra. MARIA 

DOLORES SALVADOR MARTÍN, la difunta esposa del demandant i subscriptora del 

contracte en litigi, testifical  del Sr. JOSEP FLORES MORA i una segona testifical no 

admesa per innecessària. Finalment, es va assenyalar dia de celebració del judici.  

  

  

CINQUÈ. Arribat el dia del judici, es va practicar la prova proposada i declarada 

pertinent. En concret, respecte el testimoni Sr. JOSEP FLORES MORA, no va 

comparèixer i la part demandada va renunciar a la pràctica de la seva prova.  
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Practicada la prova, amb el resultat que consta en actuacions, amb l'informe previ de 

les parts, es va declarar el judici conclús pel dictat de la sentència.  

  

  

SISÈ. En la prossecució del present procediment s’han seguit els tràmits legals, tret el 

del termini per dictar sentència donada la càrrega competencial del jutjat.  

  

  

  

  

FONAMENTS DE DRET  

  

  

  

PRIMER. ACCIÓ EXERCITADA i PLANTEJAMENT DE LA CONTROVÈRSIA  

La part actora exercita una acció de nul·litat contractual a l'empara del que estableix 

l'article 1300 del Codi Civil segons el qual els contractes en què concorrin els requisits 

que expressa l'article 1261 del mateix text legal poden ser anul·lats, encara que no hi 

hagi lesió per als contractants, sempre que pateixin d'algun dels vicis que els invaliden 

d'acord amb la llei, i segons el que disposa l'art. 1265 del CC, segons el qual serà nul 

el consentiment prestat per error, violència, intimidació o dol. S'interessa, la restitució 

recíproca de les prestacions entre les parts, amb efectes ex tunc, més els interessos 

legals d'aquesta quantitat des de la data del seu càrrec en compte.  

La part demandada s'oposa a l'estimació de les diferents accions plantejades, 

assumint que estem davant perfil minorista i defensant que això no obsta per a la 

subscripció d'una contractació com la d'actuacions. La part demandada al·lega que 

l'entitat bancària va complir amb la normativa d'aplicació, no va assumir la funció 

d'assessora financera sinó que es tracta d'un contracte de mandat, que l'acció de 

nul·litat exercitada estaria caducada, que l'acció exercitada és incompatible amb els 

actes confirmatoris duts a terme per la part actora, que la mateixa tenia, en tot cas, 

capacitat suficient per conèixer, entendre i estimar la subscripció del contracte i la 

contractació, sense que no concorrin els requisits per apreciar l'error en el 

consentiment, amb la resta d'arguments de fet i de dret que obren recollits en l'escrit 

de contestació. I, a la vista del que anteriorment dels mateixos, s'ha d'atendre als fets 

i qüestions jurídiques controvertits objecte del present procediment, deixant-se 

constància que la part demandada en l’acte de l’Audiència Prèvia va invocar la 

concurrència de CADUCITAT, i després, en fase de conclusions en l’acte del judici va 

invocar la manca de legitimació activa.   

  

SEGON. MANCA DE LEGITIMACIÓ ACTIVA   

L'article 10 de la LEC apunta que “seran considerats parts legítimes els qui 

compareguin i actuïn en judici com a titulars de la relació jurídica o l'objecte litigiós. 
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S'exceptuen els casos en què per llei s'atribueixi legitimació a una persona diferent del 

titular”. El nostre Tribunal Suprem en SSTS de 27 de juny de 2011 i de 11 de novembre 

de 2011 assenyala que la legitimació passiva consisteix en “una posició o condició 

objectiva en connexió amb la relació material objecte del plet que determina una 

aptitud o idoneïtat per a ser part processal passiva, quant suposa una coherència o 

harmonia entre la qualitat atribuïda -titularitat jurídica afirmada- i les conseqüències 

jurídiques preteses”. És a dir, que el reclamant ha de qüestionar-se si davant de qui 

pretén reclamar és o no el titular de les peticions o drets que invoca en la seva 

demanda i, serà, en conseqüència, l'existència d'una resposta positiva a aquesta 

pregunta la que imposarà la legitimació passiva al reclamat a la petició del litigi.  

Dit això, es deixa així mateix constància sobre el fet que la part demandada no va 

al·legar la falta de legitimació activa en l’acte de l’audiència i sí ho va fer en fase de 

conclusions de l’acte del judici oral. Al respecte, tot dient que certament no és el camí 

més apropiat, el cert és que res no obsta per tal que aquesta jutjadora conegui de la 

manca de legitimació en aquest moment, donat que inclòs es podria a entrar a conèixer 

sobre aquesta matèria d’ofici. Així, cal recordar que “"La sentència d'aquesta Sala 

núm. 1275/2006 de 13 desembre, recull l'assenyalat per la de 7 de juliol de 2004 en el 

sentit que «és jurisprudència reiterada la qual permet apreciar d'ofici la falta de 

legitimació activa fins i tot en cassació (sentències de 4 de juliol de 2001, 31 desembre 

2001, 15 d 'octubre de 2002, 10 octubre 2002 i 20 d'octubre de 2002) »".  

En les presents actuacions, la part demandant aporta al seu escrit de demandada, en 

qualitat de document número 7, copia de l’escriptura pública de manifestació i 

acceptació d’herència, atorgada davant de la Notaria de de Santa Coloma de 

Gramanet, la  Sra. María Jesús Lacruz Pérez, essent l’actor l’únic hereu de la finada-

subscriptora de la contractació objecte del litigi, deixant-se constància que no s’ha 

formulat impugnació d’aquest document, ni contra la seva autenticitat ni contra el seu 

valor probatori.   

En conseqüència, d’acord amb l’anterior i amb la doctrina legal i jurisprudencial 

d’aplicació, no puc prendre en consideració la manca de legitimació al·legada per la 

demandada en seu de conclusions.  

  

TERCER. CADUCITAT DE L'ACCIÓ  

La part demandada plantejà excepció de la caducitat de l'acció de nul·litat entaulada 

per la part actora, i part de la consideració que ens trobem davant d'un contracte de 

mandat i que, conseqüentment, vist que es van signar els contractes en l'any 2007 i  

2008, en aquell moment es van consumar cadascuns dels mateixos, de manera que, 

no és aplicable la teoria del tracte successiu, l'acció de nul·litat plantejada hauria 

prescrit en haver transcorregut el termini de 4 anys previst en l'art. 1301 del CC. Així, 

les coses, veiem com l'article 1.301 del CC disposa que l'acció de nul·litat només 

durarà quatre anys i que aquest temps comença a comptar, en els casos d'error, o dol, 
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o falsedat de la causa, des de la consumació del contracte. No obstant això, no 

concorren en actuacions els requisits per a considerar que estem davant d'un mandat, 

atès que ens trobem davant d'un contracte d'assessorament financer, sense que sigui 

així invocable la no aplicació del corresponent tracte successiu.  

En aquest sentit, la Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona 29 d'octubre de 

2014 (Secció 16), en la qual, després d'analitzar les diferents posicions sostingudes 

per les audiències provincials i fent-se ressò de la doctrina del mateix Tribunal Suprem, 

conclou, en relació a la subscripció d'obligacions de deutes subordinada, que "el dia 

de la perfecció dels contractes d'adquisició de participacions preferents aquests no 

van quedar consumats, sinó que a l'haver assumit CATALUNYA BANC SA una sèrie 

de prestacions com la remuneració per la tinença d'aquest producte financer així com 

la ja indicada de devolució, és precisament el d'aquest moment el que es retorna el 

capital invertit a l'inversor o bé en el moment en què CATALUNYA BANC S.A. hagués 

decidit la seva amortització, quan es pot fixar que la totalitat de les prestacions 

recíproques pactades pels contractants haurien quedat completament complertes. 

Considera per tant aquesta sala: a) que ens trobem davant d'un contracte de tracte 

successiu, b) que va operar així una compravenda els efectes no s'esgoten amb el 

lliurament dels títols i amb la intermediació sinó que desplega els seus efectes en el 

futur i c) que en el moment de la perfecció dels contractes d'adquisició de les 

obligacions subordinades aquest no es consuma en tenir la inversió un termini perpetu 

al llarg del qual no només ha d'atendre les obligacions purament econòmiques com 

són les dels pagaments de dividends o interessos pactats, sinó que a més ha de donar 

compliment a les obligacions d'informació sobre els títols en tant que venen a reforçar 

el capital de l'entitat, mantenint plenament els drets i obligacions propis del contracte 

de gestió i dipòsit de títols. Davant d'això, no es pot considerar l'acció com caducada 

tal com pretén la recurrent." En tot cas, s'ha d'atendre a la diferenciació entre perfecció 

del contracte i la seva consumació, que també és d'aplicació, a la llum de la naturalesa 

de la contractació litigiosa, a la subscripció de VALORS SANTANDER.  

Així mateix, cal recordar que les sentències del Tribunal Suprem de 12 de gener i de 

7 de juliol de 2015 declaren que la interpretació del terme "consumació" utilitzat per 

l'article 1301 CC ha d'acomodar, per imperatiu del seu article 3.1, a la realitat social 

actual, molt diferent de la concurrent a la fi del segle XIX en què prevalien els negocis 

jurídics simples. Per tant, constituint els contractes sobre productes financers negocis 

jurídics complexos, als efectes de l'inici del còmput de la caducitat de l'acció de nul·litat 

s'ha d'entendre per consumació del moment en què el client "hagi pogut prendre 

coneixement" de l'error o del dol concurrent.  

En aplicació de l'anterior doctrina a les circumstàncies del cas, a la vista de les 

conclusions assolides per l'Audiència Provincial de Barcelona i trobant-nos davant d'un 

supòsit de tracte successiu, sense que es pugui prendre com a dies a quo el moment 

de la compravenda dels VALORS SANTANDER i, a la vista que la pren de 

coneixement de les reals condicions del contracte està dins dels 4 anys anteriors al 

plantejament de la demanda, s'ha de concloure que la excepció de caducitat ha de ser 

desestimada, sent que quan va aflorar en els contractants aquest coneixement real de 



 

NOTIFICACIÓNLEXNETby kmaleon : 201710173183740 23-10-2017 
EVA MARIA VIUDEZ CASTRO >> ALVARO AZCARRAGA GONZALO 
Tlf. 93 741 69 44 - Fax. 93 536 34 94  Tlf. 91 159 06 59 
evamaria@viudezprocurador.net  JESUS ALVAREZ RUEDA 7/21 

les conseqüències de l'operació/ons i de la “necessitat” i no voluntarietat prèvia de 

vendre les accions per recuperar la inversió, i no és fins al 04/10/2012. Sense que es 

trobin en actuacions altres mitjans de prova als quals atorgui el caràcter de prova de 

més valor que desvirtuï aquesta conclusió.  

  

QUART. QUESTIÓ DE FONS  

De conformitat amb la Sentència de l'Audiència Provincial de Castelló de  

2016.06.28, nº 269, arriba a la conclusió, després de referir jurisprudència en matèria 

de contractes de swap en considerar la similitud amb les contractacions com les 

d'actuacions, apunta que en aquest segon cas "també es tracta d'un contracte 

complex, amb importants riscos com és el de la pèrdua de la inversió, i que té 

igualment components d'aleatorietat", fent-se referència, de la mateixa manera, de la 

Sentència de l'Audiència Provincial d'Alacant de 2016.05.12, nombre 581, concloent a 

més, que efectivament va existir assessorament financer, ja que, tal com de fet va 

reconèixer tàcitament el testimoni Sr. PUIGDOMENECH, amb qui a més d'haver-hi 

una relació de confiança atès que els actors eren clients de l'oficina des de 2004, es 

va decidir seleccionar-los com possibles compradors del producte, existint doncs una 

recomanació genèrica del producte, perquè el mateix els era explicat personalment. 

Ara bé, el que certament no va quedar clar en actuacions és que els actors 

entenguessin el risc inherent en el capital invertit que comporta el producte, per molt 

que l'actor hagi tingut un càrrec com a regidor de l'Ajuntament de Vic, sense que això 

garanteixi que és un expert financer, com hauria d'haver-ho estat, juntament amb 

l'actriu, per garantir una eficaç comprensió del producte, i sense que l'exposició del 

testimoni, el citat director de l'oficina, en Sala aporti llum probatòria suficient, i sense 

que sigui tampoc la tinença d'una pla de pensions pels actors, les característiques no 

es corresponen amb les de la contractació en litigi, però és que, encara en el cas que 

els actors tinguessin "tot tipus" de productes, la veritat és que l'entitat demandada no 

aconsegueix acreditar en actuacions una explicació completa i comprensible del 

producte, al·legant que es van lliurar exemples, però sense acreditar documentalment 

tal lliurament dels esmentats simulacres, don de efectivament pogués observar les 

conseqüències posteriorment degudes, i és responsabilitat de l'entitat demandada 

acreditar aquesta efectiu atorgament d'informació veraç, comprensible i completa, ja 

sigui per imperatiu de la normativa Mi-Fid o amb anterioritat, en la primera de les 

contractació, com a conseqüències de la bona fe en els negocis jurídics, atès que tal 

com indica la Sentència del Tribunal Suprem de 2015.11.13, nombre 633, "el 

subministrament d'una informació inadequada i insuficient per l'entitat bancària ha de 

pressuposar l'existència d'error en una client que no sigui expert en el mercat de 

productes financers ", sense que valgui en actuacions, que el director de l'oficina 

esmenti que el fullet informatiu, que ronda les 100 pàgines, sigui entenedor i de fàcil 

comprensió, quan certament la lectura comprensiva del mateix requereix un grau 

d'expert financer que en actuacions no ha aconseguit acreditar la demandada, requisit 

que és d'aplicació al cas concret de la present contractació, per equivalència al de una 

permuta financera, referida a la indicada STS, en afirmar que "el fet que el client sigui 
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una mercantil no suposa necessàriament el caràcter d'expert, ja que la formació 

necessària per a la conèixer la naturalesa, característiques i riscos d'un producte 

complex i de risc, com és el swap no és la del simple empresari, sinó la del professional 

del mercat de valors o, almenys, la del client experimentat en aquest tipus de 

productes. Tampoc ho suposa el fet que l'administrador realitzés la contractació amb 

l'assistència del comptable de l'empresa, llicenciat en econòmiques. Hem afirmat en 

la Sentència número 549/2015, de 22 de desembre de 2015, que no n'hi ha prou amb 

els coneixements usuals del món de l'empresa que pot tenir l'administrador, ni tan sols 

amb els dels que treballen en el departament de comptabilitat, ja que són necessaris 

coneixements especialitzats en aquest tipus de productes financers perquè pugui 

excloure l'existència d'error o considerar que el mateix va ser inexcusable ", de manera 

que a la vista del conjunt de la prova practicada, he de concloure en què actors no 

sabien les conseqüències reals de les dues contractacions subscrites, mitjançant 

assessorament de l'entitat, i no mer mandat, i concorrent error en el vici del 

consentiment. Tals consideracions són d'aplicació al cas, tot i que no estem davant la 

contractació d'un swap, però sí clarament davant un producte financer complex, amb 

notes d'aleatorietat, sense que sigui rellevant a efectes de la formació del 

consentiment ni que l'actor tingués una professió com la d’assessor fiscal, perquè 

tampoc no queda clar que el mateix participés directament en la contractació donat 

que la única subscriptora fou la seva difunta esposa, ni la tinença d'altres productes, 

quan tampoc no queda provat que s'estigui davant d'un expert financer, amb 

coneixements suficients en el mercat de valors, perquè l'entitat financera pogués, si 

és el cas, quedar exempta de les obligacions inherents, en concret, de el seu deure 

d'informació, no només perquè és diferent que es pugui tenir una capacitat per 

entendre un producte financer si aquest se li explica correcta i completament, al fet 

que aquesta explicació, en tota la seva extensió, s'hagués efectivament atorgat, ni 

tampoc, com indico que sigui possible escudar-se en el fet que ja es tinguessin altres 

productes financers, perquè ho ha de constar és tal explicació comprensible del 

producte concret, quan el testimoni va explicar, des d'una òptica de la crítica sana amb 

clares notes d'automatisme reiterades en els seus respostes i explicant únicament el 

protocol general d’actuació en la seva única qualitat de Cap d’Agents de la zona, 

deposant el que solia fer-se, però no inferint el record directe i clar que de la va 

explicació i de les conseqüències reals del productes, donada dita manca 

d’intervenció, màxim quan es va evidenciar a la Sala qui era la treballadora de la part 

demandada que havia intervingut en la contractació, la Sra. Carolina Martínez Valero 

(actual empleada), sense que la part demanda hagi proposat que la mateixa intervingui 

en judici.   

En aquest sentit la referida Sentència de l'Audiència Provincial de Castelló indica que, 

tot i haver-se aportat a la contestació a la demanda l'existència d'altres productes 

contractats per la part actora, això no obsta per a concloure de forma idèntica al que 

aquí s'ha exposat, sent en aquella ocasió "Santander Renda Activa FIM i el segon 

Santander Fondtesoro Curt Termini FI, però aquest no suposa que pugui aclarir-al 

demandant com a expert inversor, o que aquestes contractacions prèvies tinguin 
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relació amb la que ens ocupa, podent influir en el coneixement del producte que l'actor 

tenia ".  

Així mateix, tal com recorda la Sentència de l'Audiència Provincial de Santander de 

2016.05.03, nombre 188, on es ventila la nul·litat d'un producte financer idèntic al 

d'actuacions, "la recent jurisprudència del Tribunal Suprem (per totes la STS de 

2016.02.25), segons la qual tot i que els clients hagin contractat anteriorment 

productes similars, això no comporta que tinguessin experiència inversora en 

productes financers complexos, sense en la seva contractació tampoc els va ser 

subministrada la informació legalment exigida. Igualment, cal recordar que es 

configura com un instrument financer complex (així els anomena l'exposició de motius 

del Decret-Llei 6/2013 esmentada) i per a la seva comercialització ha d'observar-, així 

mateix, la normativa protectora informativa prevista a l'esmentada Llei del Mercat de 

Valors i en les seves normes de desenvolupament.  

S'ha de prendre en consideració que la Directiva 2004/39 / CE, relativa als mercats 

d'instruments financers (Directiva MiFID), si bé va entrar en vigor a partir de l'1 de maig 

de 2004, no exigia dels Estats membres la plena aplicació dels seus disposicions fins 

l'1 de novembre de 2007 (la Directiva 2006/31 / CE va establir aquest termini). 

Espanya no va complir escrupolosament el termini ja que la Llei 47/2007, de 19 de 

desembre, de reforma de la LMV, que va traslladar a l'ordenament intern les 

disposicions de la Directiva MIFID, no va entrar en vigor fins al 21 de desembre 

d'aquest any.  

En conclusió, els productes comercialitzats abans de l'1 de novembre de 2007 es 

regeixen pel contingut primitiu de l'article 79 LMV així com pel Decret 629/1993, de 3 

de maig, que estableix les normes d'actuació en els mercats de valors i registres 

obligatoris. Els productes contractats entre l'1 de novembre i el 21 de desembre de 

2007 queden subjectes també a la normativa esmentada, tenint en compte que l'efecte 

directe vertical de la directives comunitàries només és predicable davant del poder 

públic (en aquest cas, Espanya) que incompleix els terminis de transposició de la 

norma al seu ordenament intern, no en les relacions horitzontals entre particulars. 

Finalment, els productes financers subscrits a partir del 21 de desembre de 2007 Us 

són aplicables els articles 78 i següents de la LMV, en la redacció vigent després de 

la reforma parcial operada per la Llei 47/2007, i normativa de desenvolupament 

(Decret 217/2008, en vigor des del 17 de febrer de 2008). A part de la subjecció de 

tots ells a les regles comunes de la Llei sobre condicions generals de la contractació 

i, en el cas -com el present- que el client bancari actués en qualitat de consumidor, de 

la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.  

En el cas analitzat, la contractació dels productes es va realitzar el dia 28/09/2007, pel 

que li és d'aplicació el primer dels escenaris contemplats.  

  

La sentència del Tribunal Suprem de 20/01/2014, del Ple, recurs 879/2012, declara 

respecte a l'abast dels deures d'informació i assessorament que per entendre 
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bé l'abast de la normativa específica, anomenada MiFID per ser les sigles del 

nom en anglès de la Directiva 2004/39 / CE relativa als mercats d'instruments 

financers (Markets in Financial instruments Directive), de la qual es desprenen 

específics deures d'informació per part de l'entitat financera, hem de partir de la 

consideració que aquests deures responen a un principi general que tot client 

ha de ser informat pel banc, abans de la perfecció del contracte, dels riscos que 

comporta l'operació especulativa de què es tracti.  

  

Aquest principi general és una conseqüència del deure general d'actuar d'acord amb 

les exigències de la bona fe, que es conté en l'art. 7 CC i en el dret de contractes del 

nostre entorn econòmic i cultural, reflex de la qual cosa és l'expressió que adopta en 

els Principis de Dret Europeu de Contractes (PECL), l'art. 1: 201 sota la rúbrica la 

"Bona fe contractual", disposa com a deure general que cada part té l'obligació d'actuar 

d'acord amb les exigències de la bona fe. Aquest deure genèric comporta el concret 

deure de proporcionar a l'altra part informació sobre els aspectes fonamentals del 

negoci, entre els quals es troben en aquest cas els concrets riscos que comporta el 

producte financer que es pretén contractar. a més de proporcionar una informació amb 

els requisits que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 79 bis LMV, segueix la sentència 

esmentada, les entitats financeres "han de valorar els coneixements i l'experiència en 

matèria financera del client, per precisar quin tipus d'informació ha de proporcionar-se 

en relació amb el producte que es tracta, i, si escau emetre un judici de conveniència 

o de idoneïtat”.  

   

De la mateixa manera és rellevant, que tal com assenyala l'Audiència Provincial de 

Barcelona en la seva Sentència de 2 de maig de 2014, "és doctrina reiterada 

(Sentències del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 1991, 24 de gener de 1992, 5 

octubre de 1994, i 23 de desembre de 1995), la qual ve admetent l'anomenada 

responsabilitat per risc, basada en la idea que qualsevol activitat, sobretot la que 

integra comportaments dels que pot emanar un evident risc per als seus usuaris o per 

a tercers , i si escau els efectes danyosos derivats d'aquesta activitat, han de ser 

reparats per qui s'aprofita de tal activitat en aplicació de la màxima "cuius commoda 

eius incommoda", o el que és el mateix, d'acord amb el principi de posar-se a càrrec 

de qui obté el profit, la indemnització del menyscapte sofert per un tercer. En concret, 

en relació amb la responsabilitat contractual dels bancs i altres entitats de crèdit, la 

jurisprudència (Sentència del Tribunal Suprem de 9 de febrer de 2008) ha vingut 

elaborant l'anomenada doctrina del risc professional inherent al tràfic bancari. Així, 

assenyala la Sentència del Tribunal Suprem del 15 juliol 1988 la diligència exigible al 

banc no és la d'un bon pare de família, sinó la que correspon al demandat com a banc, 

comerciant expert que, normalment, exerceix funcions de dipòsit i comissió, per la qual 

cosa, segons estableixen els articles 255 i 307 del Codi de comerç, se li exigeix una 

cura especial en aquestes funcions, sobretot si es té en compte que les entitats 

bancàries troben una bona part del seu lucre en tals comesos."  
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S'ha de prendre en consideració, així mateix, que de conformitat amb el que preveu 

l'article 217 de la LEC sobre distribució de la càrrega de la prova, correspon a l'entitat 

bancària acreditar l'efectiva i diligent prestació i lliurament de la informació sobre el 

producte financer a la part actora, atès que es tracta d'un fet positiu de més facilitat 

probatòria per a la mateixa i resulta exigible al professional financer la diligència 

específica d'un ordenat empresari i representant lleial en defensa dels seus clients 

(Sentència del Tribunal Suprem de 14 de novembre de 2005) i no la genèrica d'un bon 

pare de família, ja que el contrari suposaria exigir al client acreditar l'existència d'un 

fet negatiu tal com l'absència de prestació d'aquesta informació, procedeix analitzar 

l'efectiva lliurament d'aquesta informació. I en aquest sentit s'ha de concloure que, a 

la vista de les circumstàncies personals de la part actora, no constitueixen el perfil 

adequat per ser receptors de l'oferta d'un producte financer de la complexitat com el 

que ens ocupa.  

Així, no constant prova objectiva que acrediti el lliurament de la informació veraç, 

adequada i completa sobre la naturalesa del producte i el seu funcionament en la fase 

precontractual de l'operació i en el marc de les negociacions amb el client i, 

corresponent la càrrega de la prova d'això a la demandada, la manca de la mateixa li 

ha de perjudicar. En conclusió, a la vista de la valoració del conjunt de la prova pràctica 

i en aplicació de la doctrina jurisprudencial exposada, en el cas analitzat podem 

concloure que no ha quedat acreditat el compliment efectiu del deure d'informació per 

part de l'entitat bancària.   

Cal recordar que la Sentència de 18 d'abril de 2013 el TS va disposar que "La 

confiança que caracteritza aquest tipus de relacions negocials justifica que el client 

confiï, valgui la redundància, en què el professional al qual ha fet l'encàrrec 

d'assessorar i gestionar la seva cartera li ha facilitat la informació completa, clara i 

precisa. Sense coneixements experts en el mercat de valors, el client no pot saber 

quina informació concreta ha de demanar al professional. Al client que ha comunicat 

al professional que desitja inversions amb un perfil de risc molt baix no pot perjudicar 

que no hi hagi indagat sobre el risc que suposaven els valors l'adquisició li proposa dit 

professional, perquè no li és jurídicament exigible. El fet que el codemandant fora 

empresari tampoc pot justificar que el banc hagués complert les obligacions que la 

normativa legal del mercat de valors li imposa. L'actuació en el mercat de valors 

exigeix un coneixement expert ".  

  

La funció d'assessorament en aquest tipus de productes, tal com recorda la Sentència 

de l'Audiència Provincial de Barcelona de 31 de març de 2016 "resulta del que 

estableix l'article 63 de la LMV que en el seu apartat f) considera serveis d'inversió, 

l'assessorament sobre inversió en un o diversos instruments que preveu el número 4 

d'aquest article que expressament disposa que els serveis d'inversió es prestaran en 

el cas dels instruments financers que preveu l'article 2 de la mateixa llei, precepte que 

tant en la seva anterior redacció com en la posterior a la reforma operada per la llei 

47/2007, inclou a les operacions de qualsevol tipus que siguin objecte de negociació 
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en el mercat secundari, amb menció expressa a les obligacions i altres valors anàlegs, 

representatius de part d'un emprèstit (art. 2 c) LMV) ".  

  

En conclusió, en aplicació del referida doctrina i vistes les circumstàncies del cas, 

atenent la testifical deposada en l'acte de la vista i en especial l'objecte del contracte 

objecte del litigi, s'ha de concloure que l'entitat financera va dur a terme un veritable 

servei de assessorament financer i no un mer mandat. Hem doncs assumir que va ser 

l'entitat financera la que va recomanar i oferir el producte financer a la part actora, 

sense que obri en les actuacions material probatori que indiqui que la subscriptora va 

tenir coneixement de la possible subscripció d'obligacions per altres vies publicitàries 

o de comunicació, de manera que, pot inferir-se que l'entitat demandada va intervenir 

com oferent i assessor en l'operació de compra d'obligacions de deute subordinat i 

que, mitjançant aquesta intervenció negocial, va assumir l'obligació d'informar i 

explicar de manera entenedora quina era la naturalesa del producte contractat, és a 

dir, els riscos assumits i les condicions bàsiques del contracte, havent d'exposar a 

l'actora, amb tota claredat, tant les hipòtesis favorables i desfavorables en l'esdevenir 

del producte financer contractat.  

  

Com ja va declarar el Tribunal Suprem en les sentències nombre 244/2013, de 18 

d'abril, i 769/2014, de 12 de gener de 2015, per a l'entitat de serveis d'inversió 

l'obligació d'informació que estableix la normativa legal del mercat de valors és una 

obligació activa, no de mera disponibilitat. És l'empresa de serveis d'inversió la qual té 

l'obligació de facilitar la informació de li imposa la normativa legal, no els seus clients, 

inversors no professionals, els que han d'esbrinar les qüestions rellevants en matèria 

d'inversió i formular les corresponents preguntes. Sense coneixements experts en el 

mercat de valors, el client no pot saber quina informació concreta ha de demanar al 

professional. El client ha de poder confiar que l'entitat de serveis d'inversió que 

l'assessora no està ometent informació sobre cap qüestió rellevant. Com hem afirmat 

en les sentències nombre 244/2013, de 18 d'abril, 769/2014, de 12 de gener de 2015 

i 489/2015, de 15 de setembre, l'actuació en el mercat de valors exigeix un 

coneixement expert. El fet de tenir un patrimoni considerable, o que els clients hagin 

fet algunes inversions prèvies no els converteix tampoc en clients expert, ja que no 

s'ha provat que en aquests casos es donés als demandants una informació adequada 

per a contractar el producte amb coneixement i assumpció dels riscos d'una inversió 

complexa i sense garanties. La contractació d'alguns productes d'inversió sense que 

l'entitat provi que la informació que va donar als clients va ser millor que la que va 

subministrar en el cas objecte del recurs i, en concret, que va ser l'exigida per la 

normativa del mercat de valors, només pot indicar la reiteració de l'entitat financera en 

la seva conducta incorrecta, no el caràcter expert dels clients", sense que consti en 

actuacions material suficient del que pugui inferir la transmissió de l'adequada i 

completa informació en els productes contractats per la subscriptora prèviament a la 

concert de voluntats aquí examinat, de manera que li és d'aplicació la doctrina 
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jurisprudencial esmentada, en totes les seves conseqüències, deixant-se, així mateix, 

constància, que si bé, la contractació es realitza amb anterioritat a la normativa Mi-Fid, 

això no eximeix l'entitat de serveis financers de la seva obligació de complir amb 

l'anàlisi del client i del seu deure d'informació veraç i completa a l’altra part contractant.  

Pel que fa a la complexitat del producte i la seva impossibilitat que sigui fàcil 

d'entendre, torno, de nou, a referir-me a la Sentència de l'Audiència Provincial de  

Santander nombre 218/2016, que respecte al TRÍPTIC DE VALORS SANTANDER  

(el lliurat amb anterioritat a la subscripció) conclou que, a l'efecte del compliment del 

seu deure d'informació, les obligacions de l'entitat de serveis financers no poden 

quedar limitades al lliurament de tal document, a manejar-se en el mateix categories 

de no-fàcil comprensió per al client minoristes, per la qual cosa sí que és rellevant 

aquest caràcter per a la subscripció vàlidament consentida del producte i, pel que fa 

al risc del producte, afirma que "presenta importants riscos per al client, que no 

destaquen amb rotunda claredat per al client en el tríptic de condicions d'emissió de 

Valors Santander. el primer i principal és que la percepció de l'interès resulta 

secundari, ja que la veritable sort final del producte ve a consistir en una mena d'aposta 

sobre l'evolució de la cotització de l'acció Santander en un període que podia superar 

l'any. En el fons, es convidava a apostar, de manera que si l'acció pujava, guanyava; 

i si no arribava al 116%, perdia (certament l'interès minvava aquesta pèrdua, però no 

ho és menys que l'interès remunera principalment el lliurament del capital, és a dir, el 

lliurament del preu dels Valors Santander). El segon risc, que no s'adverteix al client 

amb la necessària claredat, és que el nombre d'accions que rebria en el moment del 

bescanvi depenia no del valor que tingués l'acció en aquell moment, sinó de la data 

d'emissió de les obligacions convertibles, que podia ser anterior en més d'un any. Com 

a tercer risc cal destacar que quedant a voluntat del Banc Santander durant deu mesos 

l'adquisició d'ABN  podia decidir fer-ho en una data en què la cotització de l'acció fos 

alta, o més alta que la que previsiblement tingués en la primera data de bescanvi", 

existint doncs, aleatorietat no clarament exposada en el tríptic, no pot convenir en què 

el risc era conegut per l’altra part contractant en actuacions, havent de concloure en 

la manca d'informació precontractual i contractual, que determina la concurrència d'un 

error en el consentiment prestat per la part suscriptora que comporta la pertinença de 

la declaració de nul·litat de la contractació interessada pels mateixos, podent-nos 

remetre aquí a la STS 01/12/2015 la qual afirma que "el consentiment va ser viciat per 

error per la manca de coneixement adequat del producte contractat i dels concrets 

riscos associats a aquest, que determina que en el client que el contracta una 

representació mental equivocada sobre les característiques essencials de l'objecte del 

contracte, a causa del incompliment per l'empresa d'inversió demanda donada dels 

deures d'informació que li imposen la normativa del mercat de valors quan contracta 

amb clients en què hi ha una asimetria informativa ".  

La Sentència del Tribunal Suprem de 20 de gener de 2014 destaca que "la complexitat 

dels productes financers propicia una asimetria informativa en la seva contractació, el 

que ha provocat la necessitat de protegir l'inversor minorista no experimentat en la 

seva relació amb el proveïdor de serveis financers", afegint que la "necessitat de 
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protecció s'accentua perquè les entitats financeres en comercialitzar aquests 

productes, a causa de la seva complexitat i a la ressenyada asimetria informativa, no 

es limiten a la seva distribució sinó que presten al client un servei que va més enllà de 

la mera i asèptica informació sobre els instruments financers, en la mesura que ajuden 

al client a interpretar aquesta informació i a prendre la decisió de contractar un 

determinat producte".  

  

L'expressada resolució conclou que "l'existència d'aquests deures d'informació que 

pesen sobre l'entitat financera incideix directament sobre la concurrència del requisit 

del caràcter d’excusable de l'error, ja que si el client minorista estava necessitat 

d'aquesta informació i l'entitat financera estava obligada a subministrar- de manera 

comprensible i adequada, el coneixement equivocat sobre els concrets riscos 

associats al producte financer complex contractat en què consisteix l'error, li és 

excusable al client ".  

El conjunt dels fets que s'han acreditat en actuacions posa en relleu l'existència d'un 

clar vici en la formació de la voluntat de contractar de l'actora, del que expressament 

ocupa l'article 4: 103 dels Principis de Dret Europeu de Contractes (PECL), que venen 

sent utilitzats pel nostre Tribunal Suprem (entre d'altres, STS 17/12/2008) com a text 

interpretatiu de les normes vigents en aquesta matèria en el nostre Codi civil 

reconeixent tal precepte el dret de la part d'anul·lar el contracte quan hagi patit un error 

com a conseqüència de la informació facilitada per l'altra part, sempre que la part 

induïda a error no hagués celebrat el contracte en cas d'haver obtingut una informació 

adequada. I aquesta és la conclusió a què aquesta jutjadora ha arribat, pels motius i 

raonaments dalt exposats, atès que la realitat de la subscriptora no s'ajusta a una 

formació de la voluntat lliure i, en aquest cas, correctament informada, per a contractar 

el producte financer que ens ocupa.  

Així mateix, cal recordar que de conformitat amb la redacció de l'article 1298 CC: "1. 

El contractant que en el moment de celebrar el contracte pateixi un error essencial de 

fet o de dret, podrà anul·lar si es dóna alguna de les circumstàncies següents: 1r Que 

l' error hauria estat provocat per la informació subministrada per l'altra part. 2n que 

aquesta última hagués conegut o hagut de conèixer l'error i sigui contrari a la bona fe 

mantenir en ell a la part que ho va patir. 3er que l'altra part hagués incidit en el mateix 

error 2. Hi ha error essencial quan sigui de tal magnitud que una persona raonable i 

en la mateixa situació no hauria contractat o ho hauria fet en termes substancialment 

diferents en cas d'haver conegut la realitat de les coses. 3 Els contractes no seran 

anul·lables per error quan sigui inexcusable i quan la part que ho va patir, d'acord amb 

el contracte, havia de suportar el risc d'aquest error ..."  

La sentència del Tribunal Suprem de 20 de gener de 2014 especifica que "l'error vici 

exigeix que la representació equivocada es mostri raonablement certa, de manera que 

difícilment es podrà admetre quan el funcionament del contracte es projecta sobre el 

futur amb un acusat component d'aleatorietat, ja que la consegüent incertesa implica 
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l'assumpció pels contractants d'un risc de pèrdua, correlatiu a l'esperança d'un guany. 

Encara que convé postil·lar que la representació ha d'abastar tant al caràcter aleatori 

del negoci com a l'entitat dels riscos assumits, de manera que si el coneixement de 

les dues qüestions és correcte, la representació equivocada de quin seria el resultat 

no tindria la consideració d'error. d'altra banda, l'error ha de ser, a més de rellevant, 

excusable. la jurisprudència valora la conducta de l'ignorant o equivocat, de tal manera 

que nega protecció a qui, amb l'ocupació de la diligència que era exigible en les 

circumstàncies concurrents, hauria conegut el que en contractar ignorava i, en la 

situació de conflicte, protegeix a l'altra part contractant, confiada en l'aparença que 

genera tota declaració de voluntat seriosament emesa ".  

Sobre el caràcter excusable de l'error resulta aclaridora la STS de 20 de gener de 

2014, en destacar que "la complexitat dels productes financers propicia una asimetria 

informativa en la seva contractació, el que ha provocat la necessitat de protegir 

l'inversor minorista no experimentat en la seva relació amb el proveïdor de serveis 

financers", afegint que la "necessitat de protecció s'accentua perquè les entitats 

financeres en comercialitzar aquests productes, a causa de la seva complexitat i a la 

ressenyada asimetria informativa, no es limiten a la seva distribució sinó que presten 

al client un servei que va més enllà de la mera i asèptica informació sobre els 

instruments financers, en la mesura que ajuden al client a interpretar aquesta 

informació i a prendre la decisió de contractar un determinat producte". L'expressada 

resolució conclou que "l'existència d'aquests deures d'informació que pesen sobre 

l'entitat financera incideix directament sobre la concurrència del requisit de la 

excusabilitat de l'error, ja que si el client minorista estava necessitat d'aquesta 

informació i l'entitat financera estava obligada a subministrar- de manera comprensible 

i adequada, el coneixement equivocat sobre els concrets riscos associats al producte 

financer complex contractat en què consisteix l'error, li és excusable al client ".  

En conclusió, es tracta per això d'establir qui ha d'assumir el risc de la inexactitud, 

decantant els PECL per imputar tal risc al contractant que va facilitar la informació 

errònia, en el nostre cas, a l'entitat demandada. En actuacions, l'incompliment de la 

demandada en el deure d'informació ha quedat acreditat. Pel que la petició de l'actora 

d'anul·lar el contracte ha de prosperar a la vista de les circumstàncies del cas, i de tal 

defectuós compliment de la demandada en el seu deure d'informació.  

Aquestes consideracions són ja doctrina consolidada i així es reflecteix en la sentència 

del Tribunal Suprem de 8/09/2014, i també en la de 25/2/2016. Per l'exposat, 

acreditada la deficient i errònia informació proporcionada, i que la part actora no va 

disposar d'informació adequada i completa respecte del producte contractat, i que 

únicament ho va subscriure donada la confiança dipositada en  l'entitat bancària, sent 

per això assessorats al respecte, no cap sinó concloure que l'error amb que va 

contractar la part subscriptora en la creença que es tractava d'un producte segur i 

sense risc, de capital recuperable, va ser essencial i va ser excusable, viciant el 

consentiment donat en la contractació .  
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Per això, en aplicació d'aquesta doctrina jurisprudencial i a la vista del perfil de la 

difunta Sra. SALAVADOR, que ja ha estat objecte d'anàlisi ha quedat acreditat tal i 

com es de veure en el document número 4 pel qual s’aporta la vida laboral de la 

mateixa, trobada procedent la declaració de nul·litat esmentada, amb les 

conseqüències inherents a la mateixa, comportant això l'estimació íntegra de la 

demanda en tots els seus extrems.  

L'operació de recuperació de 22/06/2015, obtenint-se 150.892,42 euros efectuada per 

la part actora va ser acceptada per aquesta com a única manera d'obtenir liquiditat i 

de recuperar part del capital invertit inicialment, sense que la mateixa tingui suficient 

virtualitat per suposar una confirmació tàcita del contracte, una pèrdua voluntària de 

la cosa o suposi una conducta incompatible amb l'acció ara entaulada, ja que només 

a través d'aquesta operació es va facilitar a la part actora la possibilitat de recuperar 

part del capital que, inicialment, es va invertir ignorant que el mateix seria de difícil o 

impossible reintegració.  

En aquest sentit, l'Audiència Provincial de Barcelona el passat dia 29 octubre 2014 

assenyala, en seu d'acció de nul·litat de participacions preferents, que "en el procés 

de "compensació" dels clients que van subscriure els productes derivats híbrids i 

complexos oferts per les entitats financeres i davant la necessària intervenció pública, 

es va donar lloc al doble procés del canvi per accions i de compra de les mateixes pel 

Fons de Garantia de dipòsits per obtenir una liquiditat i sortir del mercat secundari on, 

a més, les accions no estaven admeses a cotització. En aquesta tessitura i en aquesta 

dinàmica fàctica, les garanties ofertes als clients van ser terminants i així es recullen 

en l'oferta d'adquisició voluntària d'accions (...). Els demandants van rebre la 

documentació, informació i van realitzar el bescanvi amb la demandada i els va ser 

transmès amb rotunditat que acollir-se a la liquiditat oferta pel FGD no impedia la 

sol·licitud d'arbitratge o l'exercici d'accions judicials. No implicava per tant una 

transacció ni una novació, sinó una operació d'ordenació del capital i de provocar la 

sortida del mateix dels preferentistes i altres titulars de productes híbrids. L'acceptació 

de l'operativa pels clients demandants, foli 263, amb l'assumpció i signatura de l'entitat 

és igualment significativa: l'únic intent era recuperar part dels estalvis, no implicava 

tenir coneixements financers ni implicava renúncia a accions judicials ni novació de la 

situació anterior. Deduir per tant de tot això una confirmació del contracte a l'empara 

de l'art. 1311 del CC apareix com francament fora de lloc, ja que precisament tota la 

voluntat és contrària a la renúncia de l'acte i contra, acollint els termes del recurs 

formulat, als actes propis de l'entitat clarament posats de manifest en aquesta 

documentació."  

  

Per tot l'anteriorment exposat, no pot ser admès com a argument a favor de la part 

demandada l'existència d'una actuació en contra dels propis actes, denotant la 

utilització de tal argument la mala fe processal de la part demandada, sense sigui un 

obstacle per a les expectatives processals de l'actora i, per tant, en atenció a l'error 

inexcusable en què incorre la part actora derivat de la manca d'informació facilitada 
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per la part demandada i a la qual venia legalment obligada, procedeix estimar la 

demanda en la seva petició principal i declarar nul·la la contractació de 28/09/2007 per 

un import total de 295.000 euros.  

  

Pel que fa a les conseqüències de l'acció de nul·litat, s'ha de recordar que l'article 

1.103 del Codi Civil estableix que, declarada la nul·litat d'una obligació, els 

contractants s'han de restituir recíprocament les coses que haguessin estat matèria 

del contracte, amb els seus fruits, i el preu amb els interessos, llevat del que es disposa 

en els articles següents. Al seu torn, l'article 1.307 del mateix Codi Civil disposa que 

sempre que l'obligat per la declaració de nul·litat a la devolució de la cosa no pugui 

tornar-la per haver perdut, ha de restituir els fruits percebuts i el valor que tenia la cosa 

quan es va perdre, amb els interessos des de la mateixa data.  

En aplicació del marc legal anterior, i declarada la nul·litat de les contractacions 

indicades, les parts s'han de restituir recíprocament les prestacions lliurades, amb els 

seus fruits i el preu dels interessos:  

1.- La part demandada tornarà a l'actora el preu lliurat (295.000 euros), més els 

interessos legals meritats sobre aquesta quantitat des de la data del seu càrrec en 

compte.  

2.- L'actora tornarà a la demandada els fruits obtinguts amb els productes VALORS 

SANTANDER, corresponent això amb els rendiments totals obtinguts, que a falta de 

prova de més valor haurà d'atendre a la xifra establerta per la part demandada 

mitjançant els documents 2B, 4 y 14, és a dir, 29.845,77 euros.  

3.- Com sigui que no és possible la devolució dels VALORS SANTANDER per part 

dels actors, en ser aquestes objecte de conversió el dia 22/06/2015, és pel que la part 

actora haurà de retornar la quantitat obtinguda amb aquesta operació, és a dir, 

150.892,42 euros.  

De tot això, redunda, deixant fora els interessos meritats, que s'han de liquidar en fase 

d'execució de sentència, un saldo a favor de la demandada d'import de 114.261,81 

euros.  

  

CINQUÈ. INTERESSOS  

La part actora també reclama la condemna de la part demandada al pagament dels 

interessos legals meritats sobre la quantitat objecte de reclamació des de la data del 

seu càrrec en compte.  

El art.1100 del Codi Civil estableix que incorren en mora els obligats a lliurar oa fer 

alguna cosa des que el creditor els exigeixi judicialment o extrajudicialment el 

compliment de la seva obligació, precisant en el seu paràgraf segon que no serà 



 

NOTIFICACIÓNLEXNETby kmaleon : 201710173183740 23-10-2017 
EVA MARIA VIUDEZ CASTRO >> ALVARO AZCARRAGA GONZALO 
Tlf. 93 741 69 44 - Fax. 93 536 34 94  Tlf. 91 159 06 59 
evamaria@viudezprocurador.net  JESUS ALVAREZ RUEDA 18/21 

necessària la intimació del creditor perquè la mora existeixi quan l'obligació o la llei ho 

declarin així expressament. El art.1108 del Codi Civil apunta que si l'obligació 

consisteix en el pagament d'una quantitat de diners i el deutor incorre en mora, la 

indemnització de danys i perjudicis, no s'ha pactat el contrari, consistirà en el 

pagament dels interessos convinguts, i a falta de conveni, en l'interès legal.  

En el present cas, acreditat l'incompliment de l'entitat bancària i la naturalesa de l'acció 

exercitada, haurà d'estar a la data de l'esmentat càrrec en compte, de manera que el 

termini per al còmput dels interessos moratoris haurà d'iniciar des de l'anterior data i 

fins al total pagament del principal; per al seu càlcul s'ha d'aplicar a aquesta quantitat 

el tipus d'interès legal, atès que no hi ha pacte entre les parts sobre el tipus d'interès 

aplicable, i a partir de la present resolució i fins a la seva completa satisfacció són 

aplicables els interessos que preveu l'article 576 LEC.  

  

SISÈ. COSTES  

L'article 394.1 de la LEC estableix que en els processos declaratius les costes de la 

primera instància s'imposaran a la part que hagi vist rebutjades totes les seves 

pretensions. En el present cas, havent-se estimat la demanda en la seva integritat, la 

part demandada pagarà les costes processals.  

Vistos els preceptes legals citats i altres de general i pertinent aplicació,  

   

DECISIÓ  

      

ESTIMO íntegrament la demanda interposada per la Sra. EVA VIUDEZ CASTRO, 

Procuradora dels Tribunals i del Sr. JESÚS ÁLVAREZ RUEDA, que va presentar 

davant aquest Jutjat per  mitjà de demanda de PROCEDIMENT ORDINARI contra 

BANCO SANTANDER, SA, representada per la Procuradora els tribunals la Sra.  

LAURA ESPARRICH ROVIRA i, DECLARO la nul·litat de la contractació de   

VALORS SANTANDER subscrita entre la Sra. Salvador i la demandada el dia 

28/09/2007, per error en el consentiment, així com de les ordres de compra d'aquests 

valors, bescanvi i contractes vinculats a l'esmentada operació bancària, i les parts de 

restituir recíprocament les prestacions i, per tant, i CONDEMNO la demandada a 

restituir a l'actor l'import del preu lliurat, és a dir, 295.000 euros, i CONDEMNO a la 

part actora a restituir a la part demandada la suma de els rendiments obtinguts, 

29.845,77 euros, més els interessos de tals rendiments, i CONDEMNO a la part actora 

a restituir a la part demandada la suma obtinguda amb aquesta conversió dels valors 

esmentats, és a dir, 150.892,42  euros, sense perjudici dels interessos legals de 

conformitat amb el fonament de dret 5è.  
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Amb imposició de les costes a la part demandada.  

   

RECURSOS. Notifiqueu aquesta resolució a les parts, fent saber que esta no és ferma, 

podent interposar davant de la mateixa Recurs d'Apel·lació davant l'Audiència 

Provincial de Barcelona, mitjançant escrit presentat en este Jutjat en el termini de vint 

(20) dies, comptats a partir de l'endemà de la notificació, havent d'exposar les 

al·legacions en què es fon la seva impugnació, citant, a més, la resolució apel·lació 

juntament amb els pronunciaments que són objecte de la impugnació, de conformitat 

amb l'article 458 de la LEC, per a la qual qual és preceptiva la prèvia consignació del 

corresponent dipòsit per recórrer d'acord amb la DA 15ª de la LOPJ.  

    

Porteu testimoni d'aquesta resolució a les actuacions de la seva raó.  

    

Aquesta és la meva sentència que pronuncio, mano i signo.  

   

PUBLICACIÓ. Va llegir i publicar l'anterior sentència per la Sra. Jutge que la subscriu, 

mentre celebrava audiència pública. En dono fe.  
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