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Difusió del nou Codi de Bones Pràctiques 

Índex 
Codi de Bones Pràctiques – Reial decret llei 6/2012 
de 9 de març que ha estat modificat pel Reial decret 
llei 19/2022 de 22 de novembre. 

Aquest Reial decret llei té per objecte establir mesures per 
procurar la reestructuració del deute hipotecari de qui té 
dificultats extraordinàries per atendre’n el pagament, així 
com mecanismes de flexibilització dels procediments 
d’execució hipotecària. 

Codi de Bones Pràctiques – Reial decret llei 
19/2022 de 22 de novembre pel qual s’estableix un 
Codi de Bones Pràctiques per alleujar la pujada dels tipus 
d’interès a préstecs hipotecaris sobre l’habitatge habitual, 
que modifica el Reial decret llei 6/2012 de 9 de març sobre 
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense 
recursos, i s’adopten altres mesures estructurals per a la 
millora del mercat de préstecs hipotecaris. 
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L’evolució normativa de la protecció dels deutors hipotecaris sense recursos va 
començar amb el Reial decret llei 6/2012 de 9 de març sobre mesures urgents de 
protecció de deutors hipotecaris sense recursos, que recull l’annex del Codi de 
Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària 
sobre l’habitatge habitual (BOE del 10 de març de 2012). 

A aquesta primera disposició, s’hi ha anat incorporant normativa nova que reforça el 
contingut i l’àmbit d’aplicació de les mitjanes adoptades inicialment, d’acord amb la 
Llei 1/2013 de 14 de maig sobre mesures per reforçar la protecció dels deutors 
hipotecaris, la reestructuració de deute i el lloguer social (BOE del 15 de maig de 
2013), el Reial decret llei 5/2017 de 17 de març sobre mesures urgents de protecció 
de deutors hipotecaris sense recursos (BOE del 18 de març de 2017), la Llei 5/2019 
de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (BOE del 16 de març 
de 2019) i el títol III del Reial decret llei 19/2022 de 22 de novembre, pel qual 
s’estableix un Codi de Bones Pràctiques per alleujar la pujada dels tipus d’interès en 
préstecs hipotecaris sobre l’habitatge habitual, pel qual es modifica el Reial decret llei 
6/2012 de 9 de març sobre mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris 
sense recursos i pel qual s’adopten altres mesures estructurals per a la millora del 
mercat de préstecs hipotecaris (BOE del 23 de novembre de 2022). 

Posem en coneixement dels nostres clients i de qualsevol persona interessada que, 
atenent al conjunt de mesures recollides en les esmentades normatives protectores, 
UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, SA, ESTABLIMENT FINANCER DE 
CRÈDIT (d’ara endavant, UCI), ES VA ADHERIR VOLUNTÀRIAMENT AL CODI DE 
BONES PRÀCTIQUES PER A LA REESTRUCTURACIÓ VIABLE DELS DEUTES 
AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA SOBRE L’HABITATGE HABITUAL (BOE del 21 
d’octubre de 2014) i a la resta de les versions successives que milloren el contingut 
del Codi de Bones Pràctiques, regulat a l’Annex del Reial decret llei 6/2012 de 9 de 
març. 

De conformitat amb això, s’estableixen una sèrie de mecanismes per permetre la 
reestructuració del deute hipotecari de qui té dificultats extraordinàries per atendre’n 
el pagament. Per tant, en l’àmbit de persones físiques, aquells clients i els seus 
avaladors que tinguin subscrits amb l’entitat contractes de préstec o de crèdit 
garantits amb una hipoteca sobre el seu habitatge habitual, que tinguin dificultats per 
atendre’n el pagament i que compleixin amb les exigències i condicions establertes a 
l’articulat del Reial decret llei 6/2012 de 9 de març, de la Llei 1/2013 de 14 de maig, 
del Reial decret llei 5/2017 de 17 de març, de la Llei 5/2019 i del títol III del Reial 
decret llei 19/2022, es poden acollir a aquest codi i sol·licitar-ne l’aplicació a UCI. 

De la mateixa manera, els avaladors i hipotecants no deutors que es trobin al llindar 
d’exclusió poden exigir que, abans de reclamar-los el deute garantit, encara que en 
el contracte haguessin renunciat expressament al benefici d’excussió, s’exhaureixi 
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prèviament el patrimoni del deutor principal, sens perjudici de l’aplicació, si escau, de 
les mesures previstes al Codi de Bones Pràctiques. 

De conformitat amb l’annex del Reial decret llei 6/2012 de 9 de març i les millores 
corresponents en la protecció dels deutors hipotecaris sense recursos, us informem 
que les mesures que preveu el Codi de Bones Pràctiques són quatre (les tres 
primeres mesures són necessàriament consecutives, de manera que s’ha d’observar 
l’ordre indicat i només es pot procedir a l’estudi de la següent si alguna no resulta 
viable): 
- 1a: reestructuració del deute hipotecari
- 2a: quitança del capital pendent d’amortització
- 3a: dació en pagament de l’habitatge habitual
- 4a: dret de lloguer en cas d’execució de l’habitatge habitual

Primera: reestructuració del deute hipotecari 

Aquesta mesura té per objecte procurar la reestructuració viable del deute hipotecari 
per assolir-ne la viabilitat a mitjà i llarg termini. Aquesta mesura no pot ser formulada 
per aquells deutors que es trobin en un procediment d’execució, una vegada que 
s’hagi produït l’anunci de la subhasta. 

Cal indicar que aquesta primera fase de reestructuració viable del deute hipotecari 
contempla els conceptes següents: 

i. Carència en l’amortització de capital de cinc anys

El capital corresponent a les quotes d’aquest període pot passar-se a una 
quota final quan venci el préstec o bé prorratejar-se en les quotes restants, o 
pot establir-se una combinació d’ambdós sistemes. No obstant això, si 
l’increment de l’esforç que representa la càrrega hipotecària sobre la renda 
familiar s’incrementa menys d’1,5 i la unitat familiar no es troba en una de les 
circumstàncies familiars de vulnerabilitat especial definides a l’article 3.1. b), la 
carència ha de ser de dos anys. 

ii. Ampliació del termini d’amortització fins a un total de quaranta anys des de
la concessió del préstec.

No obstant això, si l’increment de l’esforç que representa la càrrega 
hipotecària sobre la renda familiar s’incrementa menys d’1,5 i la unitat familiar 
no es troba en una de les circumstàncies familiars de vulnerabilitat especial 
definides a l’article 3.1. b), l’ampliació del termini d’amortització ha de ser de 
fins a set anys, sense superar el termini de quaranta anys des de la concessió 
del préstec. 
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iii. Reducció del tipus d’interès aplicable durant el termini de carència a euríbor 
menys 0,10.  

En tot cas, als préstecs a tipus fix cal aplicar-hi el tipus fix actual durant el 
període de carència. No obstant això, si l’increment de l’esforç que representa 
la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’incrementa menys d’1,5 i la 
unitat familiar no es troba en una de les circumstàncies familiars de 
vulnerabilitat especial definides a l’article 3.1 b ), el tipus d’interès aplicable 
durant la carència ha de ser el que suposi una reducció del 0,5 % del valor 
actual net del préstec, d’acord amb la normativa vigent. 

En tot cas, cal deixar sense aplicació amb caràcter indefinit les clàusules 
limitatives de la baixada del tipus d’interès previstes als contractes de préstec 
hipotecari. Addicionalment, les entitats poden reunificar el conjunt dels deutes 
contrets pel deutor. 

L’amortització anticipada del crèdit o préstec hipotecari sol·licitada durant els 
deu anys posteriors a l’aprovació del pla de reestructuració no ha de 
comportar costos per compensació. 

Segona: mesures complementàries 

Els deutors per als quals el pla de reestructuració previst a l’apartat anterior resulti 
inviable, atesa la seva situació econòmica financera, poden sol·licitar una quitança 
del capital pendent d’amortització. Per aplicar aquesta mesura, que sí que la pot 
sol·licitar el deutor que estigui en un procediment d’execució hipotecària en què ja 
s’hagi produït l’anunci de la subhasta, l’entitat té la facultat d’acceptar o rebutjar 
aquesta sol·licitud. 

Tercera: mesures substitutives de l’execució hipotecària 

En el termini de 24 mesos des de la sol·licitud de la reestructuració, els deutors 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Reial decret llei 6/2012 de 9 de març 
sobre mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, per als 
quals la reestructuració i les mesures complementàries, si escau, no resultin viables 
d’acord amb el que estableix el RDL 6/2012, poden sol·licitar la dació en pagament 
de l’habitatge habitual en els termes que preveu aquest apartat. En aquests casos, 
l’entitat està obligada a acceptar el lliurament del bé hipotecat per part del deutor a la 
mateixa entitat o a una tercera entitat que aquesta designi, i el deute quedarà 
definitivament cancel·lat. 

També poden cursar aquesta sol·licitud els deutors que tinguin aprovat i en curs un 
pla de reestructuració que observi la seva impossibilitat d’atendre els pagaments 
després de 24 mesos des de la sol·licitud de reestructuració. En aquest cas, l’entitat 
ha de valorar el possible lliurament del bé hipotecat per part del deutor a la mateixa 
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entitat o a una tercera entitat que aquesta designi, i el deute quedarà definitivament 
cancel·lat. 

Aquestes mesures no són aplicables en el supòsit d’estar en procediment d’execució 
en què s’hagi anunciat la subhasta o si l’habitatge està gravat amb càrregues 
posteriors. 

Quarta: dret de lloguer en cas d’execució de l’habitatge habitual 

El deutor hipotecari executat però amb llançament suspès, de conformitat amb el que 
disposa l’article 1.1 de la Llei 1/2013 de 14 de maig sobre mesures per reforçar la 
protecció als deutors hipotecaris, la reestructuració de deute i el lloguer social, pot 
sol·licitar i obtenir, de part del creditor executant de l’habitatge o de la persona que 
actuï pel seu compte, el lloguer de l’habitatge per una renda anual màxima del 3 % 
del seu valor en el moment de l’aprovació de l’execució, determinat segons una 
taxació aportada per l’executat i certificada per un taxador homologat, de conformitat 
amb el que preveu el Reial decret llei 24/2021 de 2 de novembre sobre transposició 
de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució 
transfronterera d’organismes d’inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la 
informació del sector públic, exercici de drets d’autor i drets afins aplicables a 
determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de ràdio i 
televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de 
persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera 
nets i energèticament eficients. 

La sol·licitud a què es refereix el paràgraf anterior es pot fer en el termini de dotze 
mesos des de l’entrada en vigor del Reial decret llei 19/2022 de 22 de novembre, pel 
qual s’estableix un Codi de Bones Pràctiques per alleujar la pujada dels tipus 
d’interès en préstecs hipotecaris sobre l’habitatge habitual, pel qual es modifica el 
Reial decret llei 6/2012 de 9 de març sobre mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos i pel qual s’adopten altres mesures estructurals per a la 
millora del mercat de préstecs hipotecaris, per a aquells executats que ja són 
beneficiaris de la suspensió i des que es produeixi la suspensió per a qui se’n 
beneficiï amb posterioritat. 

Aquest arrendament té una durada anual, prorrogable a voluntat de l’arrendatari, fins 
a un termini de cinc anys. Per mutu acord entre l’executat i l’adjudicatari es pot 
prorrogar anualment durant cinc anys addicionals. A aquests terminis no és 
d’aplicació el mínim regulat a l’article 9 de la Llei 29/1994 de 24 de novembre sobre 
arrendaments urbans. 
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Condicions de les persones sol·licitants: 
 

1. Es consideren que estan al llindar d’exclusió aquells deutors d’un crèdit o préstec 
garantit amb hipoteca sobre l’habitatge habitual, quan hi concorrin totes les 
circumstàncies següents: 

 
a) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi el 

límit de tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples anual de 
catorze pagues. 
A aquests efectes, s’entén per unitat familiar la formada pel deutor, el seu 
cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb 
independència de quina edat tinguin, que resideixin a l’habitatge, incloent-hi 
els fills vinculats per una relació de tutela, custòdia o acolliment familiar. 
El límit previst al paràgraf anterior és de quatre 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 una discapacitat superior al 33 
%, una situació de dependència o una malaltia que l’incapaciti acreditadament 
de forma permanent per realitzar una activitat laboral; o de cinc vegades 
aquest indicador en cas que un deutor hipotecari tingui paràlisi cerebral, 
malaltia mental o discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat 
reconegut igual o superior al 33 %, o sigui una persona amb discapacitat física 
o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %, 
així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament la 
persona o el seu cuidador per realitzar una activitat laboral. 

 
b) Que, en els quatre anys anteriors al moment de la sol·licitud, la unitat familiar 

hagi patit una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques, en 
termes d’esforç d’accés a l’habitatge, o circumstàncies familiars d’especial 
vulnerabilitat. 
A aquests efectes, s’entén que s’ha produït una alteració significativa de les 
circumstàncies econòmiques quan l’esforç que representi la càrrega 
hipotecària sobre la renda familiar s’incrementi. 
Així mateix, s’entén que es troben en una circumstància familiar de 
vulnerabilitat especial: 
1. La família nombrosa, de conformitat amb la legislació vigent.  
2. La unitat familiar monoparental amb fills a càrrec. 
3. La unitat familiar que inclou un menor d’edat. 
4. La unitat familiar en què algun dels seus membres tingui declarada una 

discapacitat superior al 33 %, una situació de dependència o una malaltia 
que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una 
activitat laboral. 
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5. La unitat familiar en què convisquin, al 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
realitzar una activitat laboral.

6. La unitat familiar en què existeixi una víctima de violència de gènere, de
tràfic o explotació sexual.

7. El deutor major de seixanta anys, encara que no reuneixi els requisits per
ser considerat unitat familiar, segons el que preveu la normativa del CBP.

c) Que la quota hipotecària resulti superior al 50 % dels ingressos nets que
percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. Aquest percentatge ha
de ser del 40 % quan algun dels membres de la unitat familiar sigui una
persona amb discapacitat superior al 33 %, amb situació de dependència o
amb malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar
una activitat laboral, o sigui una persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia
mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut
igual o superior al 33 %, o sigui una persona amb discapacitat física o
sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %, així
com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament la persona o
el cuidador per realitzar una activitat laboral. A efectes de les lletres a) i b), es
considera que presenten una discapacitat en grau igual o superior al 33 % els
pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió
d’incapacitat permanent 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.

2. Per a l’aplicació de les mesures complementàries i substitutives de l’execució
hipotecària a què fan referència els apartats 2 i 3 de l’annex del RDL 6/2012
(aplicació d’una quitança i dació en pagament) cal, a més, que es compleixin els
requisits següents:

a) Que el conjunt dels membres de la unitat familiar no tingui altres béns o drets
patrimonials suficients amb què fer front al deute.

b) Que es tracti d’un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que recaigui sobre
l’únic habitatge en propietat del deutor o deutors i que hagi estat concedit per
adquirir-lo.

c) Que es tracti d’un crèdit o préstec que no tingui altres garanties, reals o
personals o, en cas d’existir garanties personals, que no tingui altres béns o
drets patrimonials suficients amb què fer front al deute.
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d) En cas que hi hagi codeutors que no formin part de la unitat familiar, cal que 
estiguin inclosos en les circumstàncies a), b) i c) anteriors. 

3. La concurrència de les circumstàncies a què es refereix l’apartat 1 s’ha d’acreditar 
per part del deutor davant l’entitat creditora mitjançant la presentació dels documents 
següents: 

a) Percepció d’ingressos per part dels membres de la unitat familiar: 
Certificat de rendes i, si escau, certificat relatiu a la presentació de l’impost de 
patrimoni, expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària o l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma amb relació a l’últim exercici tributari. 

1º. Últimes tres nòmines percebudes. 
2º. Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en què figuri la 
quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per 
desocupació. 
3º. Certificat acreditatiu del salari social, renda mínima d’inserció, ingrés 
mínim vital o ajudes anàlogues d’assistència social concedides per l’Estat, 
les comunitats autònomes o les entitats locals. 
4º. En cas de treballador per compte propi, si estigués percebent la prestació 
per cessament d’activitat, el certificat expedit per l’òrgan gestor en què figuri 
la quantia mensual percebuda. 

b) Nombre de persones que viuen a l’habitatge: 
1º. Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de 
fet. 
2º. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a 
l’habitatge en el moment de la presentació dels documents acreditatius i 
durant els sis mesos anteriors. 
3º. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent 
per realitzar una activitat laboral 

c) Titularitat dels béns: 
1º. Certificats de titularitat expedits pel Registre de la Propietat en relació 
amb cadascun dels membres de la unitat familiar. 
2º. Escriptures de compravenda de l’habitatge i de constitució de la garantia 
hipotecària i altres documents justificatius, si escau, de la resta de les 
garanties reals o personals constituïdes. 

d) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels 
requisits exigits per ser considerats en el llindar d’exclusió segons el model 
aprovat per la comissió constituïda per al seguiment del compliment del 
Codi de Bones Pràctiques. 
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Condicions de l’habitatge: 

L’aplicació del Codi de Bones Pràctiques s’estén a les hipoteques constituïdes en 
garantia de préstecs o crèdits, quan el preu d’adquisició del bé immoble hipotecat no 
excedeixi un 20 % del que resultaria de multiplicar l’extensió de l’immoble pel preu 
mitjà per metre quadrat per a habitatge lliure de l’índex de preus d’habitatge elaborat 
pel Ministeri de Foment per a l’any d’adquisició del bé immoble i la província en què 
s’ubiqui l’esmentat bé, amb un límit absolut de 300.000 euros. Els immobles adquirits 
abans de l’any 1995 han de prendre com a preu mitjà de referència el relatiu a l’any 
1995. 

Això no obstant, només es poden acollir a les mesures previstes a l’apartat 3 del codi 
(dació en pagament) les hipoteques constituïdes en garantia de préstecs o crèdits 
concedits, quan el preu d’adquisició del bé immoble hipotecat no excedeixi el que 
resultaria de multiplicar l’extensió de l’immoble pel preu mitjà per metre quadrat per a 
habitatge lliure de l’índex de preus d’habitatge elaborat pel Ministeri de Foment per a 
l’any d’adquisició del bé immoble i la província en què s’ubiqui l’esmentat bé, amb un 
límit absolut de 250.000 euros. Els immobles adquirits abans de l’any 1995 han de 
prendre com a preu mitjà de referència el relatiu a l’any 1995. 

Tramitació de sol·licituds: 

Per sol·licitar l’aplicació de les mesures del Codi de Bones Pràctiques cal que envieu 
la vostra sol·licitud i la documentació indicada a través del web Client UCI (Àrea 
Privada). Així mateix, per a qualsevol dubte sobre aquest codi, podeu consultar la 
secció del Codi de Bones Pràctiques a la nostra pàgina web www.uci.com o podeu 
contactar amb nosaltres a través del telèfon d’atenció al client 912 063 795 o a través 
del correu electrònic codigobuenaspracticas@uci.com. També teniu a la vostra 
disposició la xarxa d’oficines comercials obertes al públic. 

Més informació: 

A l’enllaç següent posem a la vostra disposició la normativa consolidada del Reial 
decret llei 6/2012 de 9 de març sobre mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394 
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Conseqüències de l’aplicació indeguda pel deutor de les mesures per 
a la reestructuració del deute hipotecari immobiliari: 

1. El deutor d’un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que s’hagi beneficiat tant de
les mesures de reestructuració establertes en aquest capítol com de les
previsions del Codi de Bones Pràctiques sense reunir els requisits que preveu
l’article 3, és responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així
com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures de
flexibilització, sens perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre que la
conducta del deutor pogués originar.

2. L’import dels danys, els perjudicis i les despeses no pot resultar inferior al benefici
indegudament obtingut pel deutor per l’aplicació de la norma.

3. També incorre en responsabilitat el deutor que, voluntàriament i deliberadament,
busqui situar-se o mantenir-se al llindar d’exclusió amb la finalitat d’obtenir
l’aplicació d’aquestes mesures. L’acreditació d’aquesta circumstància correspon a
l’entitat amb què tingués concertat el préstec o crèdit.
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Amb la publicació del Reial decret llei 19/2022 de 22 de novembre, pel qual 
s’estableix un Codi de Bones Pràctiques per alleujar la pujada dels tipus d’interès en 
préstecs hipotecaris sobre l’habitatge habitual, pel qual es modifica el Reial decret llei 
6/2012 de 9 de març sobre mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris 
sense recursos i pel qual s’adopten altres mesures estructurals per a la millora del 
mercat de préstecs hipotecaris (BOE del 23 de novembre de 2022), i de la Resolució 
de 23 de novembre de 2022 de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a 
l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 22 de novembre 
de 2022, pel qual s’aprova el Codi de Bones Pràctiques de mesures urgents per a 
deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat (BOE del 24 de novembre de 2022), 
s’estableix un conjunt de mesures per reforçar la protecció del deutor hipotecari de 
classe mitjana amb risc de vulnerabilitat per la pujada de tipus d’interès, per tal 
d’alleujar la càrrega financera del préstec subscrit sobre l’habitatge habitual, creant 
un nou Codi de Bones Pràctiques a través del qual es proporcionen solucions 
eficaces per a aquests deutors, sempre que acreditin reunir els requisits per poder 
acollir-se a aquestes mesures. 

L’exposició de motius del Reial decret llei 19/2022 de 22 de novembre i de la 
Resolució de 23 de novembre de 2022 recull que la complicada situació internacional 
està provocant, entre d’altres, la pujada creixent dels tipus d’interès en els préstecs a 
tipus variable, en concret de l’euríbor, i que això suposa un impacte significatiu en la 
situació financera de les famílies, que pot comportar per als deutors elegibles haver 
d’afrontar amb dificultat el pagament de la quota hipotecària sobre l’habitatge 
habitual. Conscients d’aquesta situació, posem en coneixement dels nostres clients 
que UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, SA, ESTABLIMENT FINANCER DE 
CRÈDIT (d’ara endavant, UCI), S’HA ADHERIT VOLUNTÀRIAMENT AL NOU CODI 
DE BONES PRÀCTIQUES PER A DEUTORS HIPOTECARIS EN RISC DE 
VULNERABILITAT. 

Aquesta normativa protectora estableix la creació d’un nou Codi de Bones 
Pràctiques, de naturalesa transitòria, amb una durada de dos anys, és a dir, fins al 31 
de desembre de 2024. L’adhesió d’UCI suposa el compromís d’aquesta entitat  per 
adoptar les mesures previstes en aquest nou codi i, així, contribuir a alleujar la 
càrrega financera dels deutors hipotecaris de classe mitjana que poguessin estar en 
risc de vulnerabilitat a causa de la pujada dels tipus d’interès. 

Les mesures a què fa referència aquest nou Codi de Bones Pràctiques són d’aplicació a 
persones físiques que siguin titulars de préstecs o crèdits garantits amb hipoteca 
immobiliària sobre l’habitatge habitual del deutor o de l’hipotecant no deutor, el preu 
d’adquisició dels quals no excedeixi els 300.000 euros, constituïts fins al 31 de desembre 
de 2022. 

Els deutors hipotecaris que resultin elegibles a l’empara de les disposicions del Reial 
decret llei 19/2022 de 22 de novembre, poden optar per fer una novació del préstec 



Difusió del nou Codi de Bones Pràctiques 

15 Unión de Créditos Inmobiliarios, SA, establiment financer de crèdit 
 

 

 

hipotecari en alguna de les formes següents: 

a) Ampliació del termini total del seu préstec fins a un màxim de 7 anys, amb 
opció per al deutor hipotecari de fixar la quota a l’import de l’1 de juny de 2022 
o a l’import de la primera quota per a aquells préstecs en què 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 carència total o parcial del 
principal, llevat que la manca total del principal no sigui suficient per fixar la 
quota en aquest import. En aquest cas s’aplicaria únicament una carència total 
del principal. El principal no amortitzat merita interessos a un tipus d’interès tal 
que suposi una reducció del 0,5 % 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 de l’import que s’estigués pagant a data d’1 de juny de 2022. 

b) Conversió de la fórmula de càlcul de l’interès del préstec inicial, passant d’una 
fórmula subjecta a tipus variable revisable periòdicament a una de tipus fix. 
L’oferta realitzada per l’entitat en aquest cas pot tenir el tipus fix que ofereix 
lliurement l’entitat. 

Condicions de les persones sol·licitants: 

Els deutors elegibles per trobar-se en risc de vulnerabilitat han de complir tots els 
criteris subjectius que es relacionen a continuació: 

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 aquests efectes s’entén per unitat familiar la formada pel 
deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, 
amb independència de quina edat tinguin, que resideixin a l’habitatge, 
incloent-hi els fills vinculats per una relació de tutela, custòdia o acolliment 
familiar. 

El límit previst al paràgraf anterior és 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 una discapacitat superior al 33 
%, una situació de dependència o una malaltia que l’incapaciti acreditadament 
de forma permanent per realitzar una activitat laboral; o de 5,5 vegades 
aquest indicador en cas que un deutor hipotecari tingui paràlisi cerebral, 
malaltia mental o discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat 
reconegut igual o superior al 33 %, o sigui una persona amb discapacitat física 
o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %, 
així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament la 
persona o el seu cuidador per realitzar una activitat laboral. 
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b) Que, en els quatre anys anteriors al moment de la sol·licitud, la unitat familiar 
hagi patit una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques, en 
termes d’esforç d’accés a l’habitatge, o circumstàncies familiars d’especial 
vulnerabilitat. 

A aquests efectes, s’entén que s’ha produït una alteració significativa de les 
circumstàncies econòmiques quan l’esforç que representi la càrrega 
hipotecària sobre la renda familiar s’ha multiplicat com a mínim per 1,2. 

Així mateix, s’entén que es troben en una circumstància familiar de 
vulnerabilitat especial: 
1º. La unitat familiar en què algun dels seus membres tingui declarada una 
discapacitat superior al 33 %, una situació de dependència o una malaltia que 
l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat 
laboral. 
2º. La unitat familiar en què convisquin, al 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 realitzar una 
activitat laboral. 
3º. La unitat familiar en què existeixi una víctima de violència de gènere, de 
tràfic o explotació sexual. 

c) Que la quota hipotecària resulti superior al 30 % dels ingressos nets que 
percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. 

A efectes de les lletres a) i b), es considera que presenten una discapacitat en 
grau igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que 
tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent 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. 

L’acreditació documental de les circumstàncies anteriors per part del deutor 
davant l’entitat creditora s’ha de fer mitjançant la presentació dels documents 
següents: 

a) Percepció d’ingressos per part dels membres de la unitat familiar: 

1º. Certificat de rendes i, si escau, certificat relatiu a la presentació de 
l’impost de patrimoni, expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
o l’òrgan competent de la comunitat autònoma amb relació a l’últim exercici 
tributari. 
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2º. Últimes tres nòmines percebudes. 
3º. Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en què figuri la 
quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per 
desocupació. 
4º. Certificat acreditatiu del salari social, renda mínima d’inserció, ingrés 
mínim vital o ajudes anàlogues d’assistència social concedides per l’Estat, 
les comunitats autònomes i les entitats locals. 
5º. En cas de treballador per compte propi, si estigués percebent la prestació 
per cessament d’activitat, el certificat expedit per l’òrgan gestor en què figuri 
la quantia mensual percebuda. 

b) Nombre de persones que viuen a l’habitatge: 
 

1º. Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de 
fet. 
2º. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a 
l’habitatge en el moment de la presentació dels documents acreditatius i 
durant els sis mesos anteriors. 
3º. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent 
per realitzar una activitat laboral 

c) Titularitat dels béns: 
1º. Certificats de titularitat expedits pel Registre de la Propietat en relació 
amb cadascun dels membres de la unitat familiar. 
2º. Escriptures de compravenda de l’habitatge i de constitució de la garantia 
hipotecària i altres documents justificatius, si escau, de la resta de les garanties 
reals o personals constituïdes. 

d) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels 
requisits exigits per ser considerats en risc de vulnerabilitat segons el model 
aprovat per la comissió constituïda per al seguiment del compliment del Codi 
de Bones Pràctiques. 

Condicions de l’habitatge: 

Aquest nou Codi de Bones Pràctiques és d’aplicació a les persones físiques que 
siguin titulars de préstecs o crèdits garantits amb hipoteca immobiliària sobre 
l’habitatge habitual del deutor o de l’hipotecant no deutor, el preu d’adquisició del 
qual no excedeixi els 300.000 euros, constituïts fins al 31 de desembre de 2022. 
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Àmbit temporal d’aplicació de les mesures: 

Les mesures protectores establertes en aquest nou codi es poden sol·licitar per un 
període de durada de dos anys, i la data límit per a l’admissió de sol·licituds és el 31 
de desembre de 2024. 

Tramitació de sol·licituds: 

Per sol·licitar l’aplicació de les mesures del Codi de Bones Pràctiques cal que envieu 
la vostra sol·licitud i la documentació indicada a través del web Client UCI (Àrea 
Privada). Així mateix, per a qualsevol dubte sobre aquest codi, podeu consultar la 
secció del Codi de Bones Pràctiques a la nostra pàgina web www.uci.com o podeu 
contactar amb nosaltres a través del telèfon d’atenció al client 912 063 795 o a través 
del correu electrònic codigobuenaspracticas@uci.com. També teniu a la vostra 
disposició la xarxa d’oficines comercials obertes al públic. 

Més informació: 

A continuació, en els enllaços següents posem a la vostra disposició la normativa del 
Reial decret llei 19/2022 de 22 de novembre, pel qual s’estableix un Codi de Bones 
Pràctiques per alleujar la pujada dels tipus d’interès en préstecs hipotecaris sobre 
l’habitatge habitual, i la Resolució de 23 de novembre de 2022 de la Secretaria 
d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/11/22/19/con 

https://www.boe.es/eli/es/res/2022/11/23/(1) 

Conseqüències de l’aplicació indeguda pel deutor de les mesures per 
a deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat: 

1. El deutor d’un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que s’hagi beneficiat tant de 
les mesures de reestructuració establertes en aquest capítol com de les previsions 
del Codi de Bones Pràctiques sense reunir els requisits que preveu l’article 3, és 
responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes 
les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures de flexibilització, sens 
perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre que la conducta del deutor pogués 
originar. 

2. L’import dels danys, els perjudicis i les despeses no pot resultar inferior al benefici 
indegudament obtingut pel deutor per l’aplicació de la norma. 

3. També incorre en responsabilitat el deutor que, voluntàriament i deliberadament, 
busqui situar-se o mantenir-se al llindar d’exclusió amb la finalitat d’obtenir 
l’aplicació d’aquestes mesures. L’acreditació d’aquesta circumstància correspon a 
l’entitat amb què tingués concertat el préstec o crèdit. 


