Ciutadania. Finançament

5.3 Ajornament de 3 mesos pagament quotes préstecs no hipotecaris per
ciutadans en situació de vulnerabilitat econòmica
Sinopsi ajuda

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia
Requisits

Moratòria 3 mesos prorrogables en el pagament de les quotes
d’un crèdit o préstec personal per a persones en situació de
vulnerabilitat.
Consisteix en la suspensió durant un termini de 3 mesos del
pagament de la quota (capital i interessos) i suposarà una
ampliació del termini del préstec en aquest termini
Entitats bancàries
Clients titulars de préstecs consum (no hipotecaris) que es
troben sota els supòsits de vulnerabilitat econòmica pel COVID19 establerts al Reial decret llei 11/2020.
S’han de complir tots aquests requisits:
a) Que el potencial beneficiari titular del préstec passi a estar en
situació d'atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi
una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda
substancial de les seves vendes (caiguda de al menys el 40%).
b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat
familiar (1) no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la
moratòria:
- Amb caràcter general, el límit serà de tres vegades
l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples
mensual) (2).
- Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per
cada fill a càrrec a la unitat familiar . L'increment aplicable
per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill
en el cas d'unitat familiar monoparental.
- Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per
cada persona major de 65 anys membre de la unitat
familiar.
- El límit serà de quatre vegades l'IPREM, sense perjudici
dels increments acumulats per fill a càrrec indicats, quan
algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada
discapacitat superior a l'33% .
- El límit serà de cinc vegades l'IPREM si el deutor és

persona amb paràlisi cerebral, malaltia mental,
discapacitat intel·lectual o amb un grau de discapacitat
reconegut igual o superior a l'33% o amb discapacitat
física o sensorial amb un grau de discapacitat reconeguda
igual o superior a l'65%, així com casos de malaltia greu
que incapaciti acreditadament la persona o el seu
cuidador per a realitzar una activitat laboral.
c) Que la quota del préstec, més les despeses i
subministraments bàsics, resulti superior o igual a l'35% dels
ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat
familiar.
d) Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat
familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves
circumstàncies econòmiques. S'entén que s'ha produït aquesta
circumstància, quan l'esforç que representi la càrrega del
préstec sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per al menys
1,3, o, en el cas d'autònoms o professionals, s'hagi produït una
caiguda substancial de les vendes, quan aquesta caiguda sigui a
el menys de l'40%.

NOTA:
-

(1) Per unitat familiar s'entén la composta pel deutor, el seu cònjuge
no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb
independència de la seva edat, que resideixin en l'habitatge, incloent
els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el
seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que
resideixin a l'habitatge.
(2) L'IPREM és un índex emprat a Espanya com a referència per a la
concessió d'ajudes, subvencions o el subsidi d'atur. El 2020 l'import
mensual de l'IPREM és 537,8 euros.
Simulador de compliment de requisits per Bankia:
https://www.bankia.es/es/particulares/coronavirus/ayudas/puedo-pedirmoratoria-prestamo-hipoteca

Documentació

-

En cas de situació legal de desocupació, certificat expedit
per l'entitat gestora de les prestacions en què figuri la
quantia mensual percebuda en concepte de prestacions
o subsidis per atur.
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?
page=sv00A

-

En cas de cessament d'activitat dels treballadors per
compte propi, certificat expedit per l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la
comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la
declaració de cessament d'activitat declarada pel
interessat.

-

-

-

Més
informació
web oficial
Sol·licitud

Nombre de persones que habiten l'habitatge:
- Llibre de família o document acreditatiu de parella
de fet.
- Certificat d'empadronament relatiu a les persones
empadronades a l’habitatge (a l'Ajuntament de
cada província. En molts casos, es pot sol·licitar
per telèfon, per internet o per correu postal).
- Si escau,, declaració de discapacitat, de
dependència o d'incapacitat permanent per
realitzar una activitat laboral.
Titularitat dels béns:
- Nota simple del servei d'índexs del Registre de la
Propietat de tots els membres de la unitat familiar
(http://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicosde-los-registros-de-la-propiedad/).
- Escriptura de compravenda de l'habitatge habitual
i / o de l'habitatge de lloguer, i de concessió del
préstec amb garantia hipotecària, si escau.
Declaració responsable del deutor o deutors relativa al
compliment dels requisits exigits per considerar-se sense
recursos econòmics suficients segons aquest Reial decret
llei.

S’ha de tramitar per l’entitat financera prestamista.
Per exemple,
Bankia:
a) Treballador per compte aliena:
https://www.bankia.es/es/estaticos/Portalunico/Particulares/Financiacion/Hipotecas/Adjuntos/SOLICITUDDECL_RESP_CONSUMO_CTA_AJENA.pdf

b) Empresari/ professional:
https://www.bankia.es/es/estaticos/Portalunico/Particulares/Financiacion/Hipotecas/Adjuntos/SOLICITUDDECL_RESP_CONSUMO_AUTONOMO.pdf

Santander:
https://www.santanderconsumer.es/content/published/api/v1.1/assets/CONT1
179B0E62A034F8DA3158FDAF954AD53/native?cb=_cache_6a6c&download=tru
e&channelToken=299aa3756c10242a9f5fa061820378c5

BBVA:
https://www.bbva.es/general/coronavirus/medidas-economicas/moratoria-

crediticia.html#solicitud

Caixabank:
https://www.caixabank.es/particular/prestamos/moratoria-prestamos.html
NOTA:
Des del 2 d'abril de 2020, data d'entrada en vigor del RDL 11/2020, fins a un
mes després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma.

Suport

