
 

 
 
 
 

De conformitat amb el Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents per 

a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, ha previst una moratòria del 

deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual en supòsits de vulnerabilitat 

econòmica (arts. 7 a 16 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març), podran 

sol·licitar aquesta moratòria en els següents supòsits: 
 
 

a) Que el deutor hipotecari passi a estar en situació de desocupació o, en cas de ser 

empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o 

una caiguda substancial de les seves vendes. 

 
b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el 

mes anterior a la sol·licitud de la moratòria: el límit de tres vegades l’Indicador 

Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual. 

 
c) Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti 

superior o igual al 35 per cent 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 en termes d’esforç 

d’accés a l’habitatge. 
 

 
 
Per a poder accedir a aquesta moratòria haurà de remetre’s carta a l’entitat bancària 

acreditant estar inclòs en qualsevol d’aquestes causes i aportant documentació 

acreditativa sobre aquest tema. 

 
a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant 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. 

 
b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant 

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. 

 
c) Nombre de persones que habiten l’habitatge: Llibre de família, Certificat 

d’empadronament. 

 
d) Documentació acreditativa de la titularitat de l’habitatge. Escriptura, Nota Registre 

de la Propietat. 

 
e) 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. 
 
 
 
 
 

 


