
 

 

 
 
 

NOU CODI DE BONES PRÀCTIQUES PER A DEUTORS HIPOTECARIS EN RISC DE 
VULNERABILITAT 
 
El 22 de novembre de 2022 es va aprovar el Reial decret llei 19/2022 (BOE 23/11/2022), pel qual s'estableix 
un nou Codi de Bones Pràctiques, transitori amb una durada de 24 mesos, per a alleujar la pujada dels tipus 
d'interès en préstecs hipotecaris a tipus d'interès variable gravats sobre habitatge habitual. 
 
CaixaBank s'ha adherit al citat Codi, al qual podran sol·licitar acollir-se aquells clients que acreditin complir 
amb les condicions i en la forma legalment prevista, fins al 31  de desembre de 2024, la qual cosa els 
permetrà beneficiar-se d'una sèrie de mesures desenvolupades en l'Acord del Consell de Ministres de 22 
de novembre de 2022 (BOE 24/11/2022), que passem a detallar. 
 
A quins préstecs s'aplica el nou Codi de Bones Pràctiques? 
 
S'aplica a aquells préstecs o crèdits constituïts fins al 31 de desembre de 2022, garantits amb hipoteca 
immobiliària sobre l'habitatge habitual del deutor o de l'hipotecant no deutor, els titulars del qual siguin 
persones físiques en risc de vulnerabilitat i el seu preu d'adquisició sigui inferior a 300.000 euros. 
 
Una vegada realitzada la petició per part del deutor i després de comprovar l'entitat tots els documents 
enviats pel sol·licitant i que compleixin els requisits, es formalitzarà la modificació en el termini de quinze 
dies. 
 
Qui poden sol·licitar les mesures establertes pel nou Codi de Bones Pràctiques? 
 
Segons ha establert l'Acord del Consell de Ministres de 22 de novembre de 2022, els deutors elegibles per 
trobar-se en risc de vulnerabilitat hauran de complir amb tots els criteris subjectius que a continuació es 
relacionen: 
 
a) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi el límit de 3,5 vegades 
l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples anual de catorze pagues. A aquest efecte s'entendrà per 
unitat familiar 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-hi els vinculats per una 
relació de tutela, guarda o acolliment familiar. 
 
El límit previst en el paràgraf anterior serà de 4,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples 
anual de catorze pagues en cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat 
superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de manera 
permanent per a realitzar una activitat laboral, o de 5,5 vegades aquest indicador, en el cas que un 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 reconegut 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. 
 
b) Que, en els quatre anys anteriors al moment de la sol·licitud, la unitat familiar hagi sofert una alteració 
significativa de les seves circumstàncies econòmiques, en termes d'esforç d'accés a l'habitatge, o hagin 
sobrevingut en aquest període circumstàncies familiars d'especial vulnerabilitat. 
 
A aquest efecte s'entendrà que s'ha produït una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques 
quan l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per almenys 
1,2. 



 

 

Així mateix, s'entén que es troben en una circumstància familiar d'especial vulnerabilitat: 
 
1r La unitat familiar en la qual algun dels seus membres tingui declarada discapacitat superior al 33 per 
cent, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de manera permanent, per a 
realitzar una activitat laboral. 
 
2n La unitat familiar amb la qual convisquin, en el mateix habitatge, una o més persones que estiguin 
unides amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge per vincle de parentiu fins al tercer grau de 
consanguinitat o afinitat, i que es trobin en situació personal de discapacitat, dependència, malaltia greu 
que els incapaciti acreditadament de manera temporal o permanent per a realitzar una activitat laboral. 
 
3r La unitat familiar en què existeixi una víctima de violència de gènere o que sigui víctima de tràfic o 
explotació sexual. 
 
c) Que la quota hipotecària resulti superior al 30 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels 
membres de la unitat familiar. 
 
A l'efecte de les lletres a) i b) anteriors, es considerarà que presenten una discapacitat en grau igual o 
superior al 33 per cent els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió 
d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives 
que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei 
o inutilitat. 
 
4. L'acreditació documental de les circumstàncies anteriors es realitzarà en la forma prevista en l'article 
3.3 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense 
recursos. 
 
Quines mesures es poden aplicar? 
 
Segons ha establert l'Acord del Consell de Ministres de 22 de novembre de 2022, es pot optar per la novació 
(modificació) del préstec hipotecari en alguna de les següents formes: 
 
1.- L'ampliació del termini de durada del préstec fins a 7 anys, amb opció de fixar la quota en el seu import 
a data 1 de juny de 2022 o en l'import de la primera quota per a aquells préstecs en els quals aquesta es 
carregui amb posterioritat a aquesta data, per un període de 12 mesos des del moment en què es realitzi 
la novació a través d'una manca total o parcial del principal, tret que la manca total del principal no sigui 
suficient per a fixar la quota en aquest import, i en aquest cas s'aplicarà únicament una manca total del 
principal. 
 
El principal no amortitzat reportarà interessos a un tipus d'interès tal que suposi una reducció del 0,5 per 
cent del valor actual net del préstec d'acord amb la normativa vigent. 
 
En tot cas, l'ampliació del termini no pot suposar una reducció de l'import de la quota per sota d'aquella 
que s'estigués pagant a data 1 de juny de 2022. 
 
2.- La conversió de la fórmula de càlcul de l'interès, de variable a fix. 
 
L'oferta realitzada per l'entitat en aquest cas podrà tenir el tipus fix que ofereixi lliurement l'entitat. 
 
En tot cas, la novació del préstec conforme al que es disposa en els apartats 1 i 2 anteriors no podrà 
estendre el termini total del préstec més enllà de 40 anys des de la data de la seva constitució. 


