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Proposta integral de suport econòmic a les famílies que han perdut o estan en procés 

de perdre l’habitatge habitual i per a la prevenció del sobreendeutament personal i 

familiar. 
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0. Introducció 

Considerem que la dació en pagament en puritat: 

a) No soluciona el problema de les persones/famílies que es troben actualment en procés 

d’execució (ja que ni la retroactivitat ni la condonació són una alternatives viables, ni jurídica ni 

econòmicament). 

b) No millorarà en el futur les condiciones de contractació de crèdits hipotecaris que evitin el 

sobreendeutament de les famílies o la seva informació davant el mercat immobiliari, perquè 

augmentarà el risc de les entitats davant aquestes operacions i per tant endurirà les condicions 

d’accés al crèdit  hipotecari (creant probablement exclusió financera).  

Per tant no soluciona el problema de PRESENT (les famílies que han estat desnonades) ni el 

problema de FUTUR (canviar el mercat hipotecari perquè no torni a passar el que ha succeït). Per 

això el PSC proposa un Pla Integral que agrupi diverses propostes que conjuntament solucionin els 

problemes plantejats. 

Considerem oportú generar un doble paquet de mesures que respongui a les necessitats, en 

primer lloc, dels que es troben avui en situació de desnonament, en segon lloc, per evitar  que es 

torni a donar les condicions que permetin arribar a aquests nivells de sobreendeutament en el 

futur  :  

1. Mesures per donar solucions a les persones i famílies que actualment es troben en fase de 

desnonament (ja que ni la retroactivitat ni la condonació són una alternatives viables, ni 

jurídica ni econòmicament), a través de polítiques socials (p.e., en el camp de l’accés a 

l’habitatge públic). 
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2. Les mesures necessàries per evitar en el futur que els consumidors es puguin veure abocats al 

el sobreendeutament (límits sobre els ingressos personals i/o familiars o sobre el cost total a 

finançar per part del crèdit hipotecari) 

3. Les condicions que permetin reequilibrar les posicions de negociació dels consumidors i les 

entitats tant a la hora de contractar com a la hora d’executar les garanties 

 

1. Suport econòmic a les famílies que han perdut o estan en procés de perdre 

l’habitatge habitual. 

 

Considerem necessari i imprescindible fer ús de les competències autonòmiques en matèria de política 

social en el sentit més ampli, i específicament en matèria d’habitatge, per tal de activar els mecanismes 

oportuns que millorin l’accés a l’habitatge públic de les persones i famílies en situació de risc per 

desnonament. En aquest sentit es considera imprescindible actuar en tres direccions: 

1.1 Supressió de les despeses financeres, fiscals i registrals del refinançament hipotecari 

Establir mesures normatives, ajuts econòmics i facilitar l’assessorament jurídic davant les entitats 

financeres, per tal de fer possible la supressió de les despeses financeres, registrals i fiscals de les 

modificacions o creacions d’operacions hipotecàries destinades al refinançament d’altres ja existents o a 

l’adaptació de les quotes d’aquestes  a la nova situació familiar.   

1.2 Intermediació de la Generalitat per evitar la pèrdua de la residència habitual  

Revisar i ampliar els recursos per a la mediació entre les famílies i/o persones afectades i les entitats 

financeres per la solució d’impagaments de préstecs i crèdits hipotecaris, possibilitant en els casos de 

residència habitual o primera residència la permanència en l’habitatge mitjançant altres fórmules. 

1.3 Millorar l’accés de les famílies en risc de desnonament a l’oferta pública d’habitatge 

Establir, amb urgència, els mecanismes d’observació i seguiment de les situacions de les famílies 

catalanes que no poden fer front a les càrregues hipotecàries i generar els criteris normatius específics 

per afavorir el seu accés a un habitatge alternatiu, a través de l’oferta pública. 

1.4 Creació d’uns fons de compensació hipotecaria, comú a totes les entitats financeres,  

Aquest fons hauria d’actuar com el consorci de compensació de les assegurances, per tal de resoldre els 

casos extrems en els quals els hipotecats no tenen cap capacitat de retornat el crèdit ni ara ni en el futur 

i resulta del tot indesitjable socialment el desnonament, pel risc d’exclusió social que suposa.  
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2. Prevenció del sobreendeutament personal i familiar 

Si alguna conclusió podem treure dels contactes mantinguts amb entitats socials i econòmiques 

implicades amb les conseqüències de l’endeutament hipotecari, i amb el Grup Assessor en matèria 

financera, és que el sistema financer ha mantingut durant els últims 10/12 anys una actitud més laxa 

que mai en  relació a les condicions que exigia per permetre l’accés al crèdit hipotecari.  

Més enllà de la responsabilitat individual de cada persona, de la actitud merament observadora dels 

poders públics o simplement recomanadora del Banc d’Espanya, aquesta agressivitat comercial, 

respecte a la tradicional contenció i conservadorisme de la política de riscos del sistema financer 

espanyol, han provocat en bona mesura la situació de sobreendeutament de les persones i les famílies 

que actualment, donada la falta d’ingressos que provoquen les taxes d’atur tan significatives al nostre 

país, té les conseqüències que observem en el benestar de moltes famílies.  

En aquest sentit, considerem necessari actuar per evitar que en el futur es puguin tornar a donar les 

condiciones que facin possible aquesta situació de sobreendeutament tan pronunciat: 

2.1 Creació de la figura del “Préstec Responsable” que obligui a la dació en pagament en determinades 

situacions de concessió del préstec hipotecari. 

Modificació normativa a nivell de estatal que permeti la figura del préstec responsable, lligada a una 

sèrie de condicions per accedir-hi (per primer accés a una hipoteca, per primer accés a l’habitatge 

habitual, per joves i/o famílies amb condicions socioeconòmiques especials) i que com a últim recurs 

obligui a la pràctica de la dació en pagament per part de l’entitat financera. 

2.2 Imposició a les entitats financeres per part del Banc d’Espanya d’una regulació bàsica per a la 

concessió de préstecs hipotecaris 

Instar al Banc d’Espanya a que imposi per norma la impossibilitat de concedir crèdits hipotecaris per una 

valor superior al 80% del valor del bé hipotecat o amb quotes mensuals que superin el 30% dels 

ingressos familiars. 

2.3 Millorar la regulació de les societats taxadores 

S’ha d’evitar per llei que les entitats financeres tinguin interessos sobre les societats taxadores que 

actuen al mercat. A la vegada, s’ha de modificar normativament la regulació d’aquestes societats, per tal 

d’evitar que interessos espuris pugin interferir en la valoració objectiva del bé immoble en benefici de la 

transparència i de la reducció del sobreendeutament. 
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2.4 Millorar les condicions d’intermediació realitzada per les entitats financeres a la hora de concedir 

crèdits hipotecaris 

És necessari millorar les directrius del Banc d’Espanya per a les entitats financeres, per tal d’obligar-les a 

informar, conscienciar i assessorar als clients, en funció no només de les condicions actuals del mercat, 

sinó també sobre les condicions futures, riscos a assumir, responsabilitat individual i de l’entitat, etc. A 

la vegada s’ha de promoure la contractació d’assegurances sobre eventuals canvis en el preu de la 

hipoteca (tipus d’interès) i sobre l’eventual impagament de la mateixa.  

 


