
MORATÒRIA DEL PAGAMENT DE LES HIPOTEQUES
PER LA CRISI DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19
estableix mesures conduents a procurar la moratòria del deute hipotecari
per a l'adquisició de l'habitatge habitual dels qui pateixen extraordinàries
dificultats per a atendre el seu pagament a conseqüència de la crisi
del COVID-19.

En què consisteix aquesta moratòria

Durant el termini que se sol·liciti per la persona interessada, i òbviament
vinculat a la durada de la situació de crisi derivada del COVID-19, l'entitat
bancària suspendrà el cobrament de les quotes hipotecàries, tant en els
conceptes d'amortització de capital com d'interessos ordinaris. A més no
podrà cobrar-vos cap mena de despesa, comissió o interès de demora per
aquesta situació d'impagament. Els mesos d'impagament no reportaran cap
mena d'interès. I l'entitat bancària no podrà aplicar cap de les clàusules de
venciment anticipat del vostre contracte. Finalitzat el període de moratòria,
les condicions del vostre préstec es restabliran en les mateixes condicions
anteriors.

Qui pot sol·licitar-la

Persones deutores d'un préstec o crèdit garantit amb hipoteca que s'hagi
destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual. També poden sol·licitar-ho les
persones fiadores i avalistes del deutor principal. 

I a més a més, aquestes persones deutores, passin a estar en situació de
desocupació, o en el cas de ser empresari, professional o treballador per
compte propi, sofreixin una pèrdua substancial dels seus ingressos o una
caiguda substancial de les seves vendes. Tot això a conseqüència de la crisi
del COVID-19.

On heu de presentar la sol·licitud

En la vostra sucursal bancària. Mitjançant un formulari habilitat a aquest



efecte i acompanyat de la documentació que s'explica a continuació.
Probablement pot fer-se de manera telemàtica des d'Internet. 

Quan podeu presentar la sol·licitud 

Des d'avui mateix i fins a quinze dies després que finalitzi la vigència de
les mesures extraordinàries previstes en el Reial decret llei.

Quin termini té l'entitat bancària per a resoldre

Quinze dies des de la data de la sol·licitud. Si l'entitat bancària aprova
l'aplicació de la mesura, tindrà efecte immediat. 

Quin ha de ser l'import de la quota hipotecària per a beneficiar-se de
la moratòria

La suma de l'import de la quota hipotecària més les despeses i
subministraments bàsics (rebuts dels subministraments d'electricitat, aigua i
gas del mes anterior a la sol·licitud) ha de ser superior o igual al 35% els
ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
Exemple, si els ingressos nets de la unitat familiar són de 1.500 €, l'import
mínim que hauran de sumar els rebuts de subministraments i de la quota de
la hipoteca és de 525 € (35% sobre 1.500 €). 

A més, l'entitat bancària comprovarà que a conseqüència de l'emergència
sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les
seves circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge.

Quins ingressos màxims pot tenir la unitat familiar de la persona
deutora per a beneficiar-se d'aquesta mesura

Els ingressos nets a comprovar són els corresponents al mes anterior a la
sol·licitud: 
1. Amb caràcter general, 1.613,52 €/mensuals (3 vegades IPREM).
2. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada
discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que
l’incapaciti acreditadament de manera permanent per a realitzar una
activitat laboral, 2.151,36 €/mensuals (4 vegades IPREM).



3. En el cas que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisi cerebral,
amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de
discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o persona amb
discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda
igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que
incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una
activitat laboral, 2.689,20 €/mensuals (5 vegades IPREM)
4. Per cada fill a càrrec s'afegiran a l'import anterior 53,78 €. En el cas de
famílies monoparentals, el valor a afegir per cada fill és 60,67 €.
5. Per cada membre major de 65 s'afegiran a l'import anterior 53,78 €.

Quina documentació s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud

1. Si la persona deutora és treballadora per compte d'altre: certificat expedit
per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual
percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

2. Si la persona deutora és empresària, professional o treballadora per
compte propi: certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas,
sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per
l'interessat.

3. La resta de membres de la unitat familiar hauran d'acreditar els seus
ingressos, mitjançant la nòmina del mes anterior i certificats de prestacions
(o negatius en el seu cas) de les entitats prestadores (SEPE, Seguretat
Social, Dependència i IMAS).

4. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

5. Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades en
l'habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents
acreditatius i als sis mesos anteriors.

6. Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per
a realitzar una activitat laboral.

7. Certificat de titularitat de béns immobles de tots els membres de la unitat



familiar.

8. Escriptures de compravenda de l'habitatge i de concessió del préstec amb
garantia hipotecària.

9. Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels
requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients
segons aquest reial decret llei.


