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Moratòria pagament quotes hipoteca 
 
 

En relació amb la moratòria en el pagament de les quotes d'hipoteca com a 

conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern en relació amb l'epidèmia de 

l'COVID-19, adjuntem adreces electròniques de les diferents entitats bancàries on 

s'informa de la seva tramitació. 

És interessant que aquesta informació es difongui entre els afiliats i les afiliades dels 

diferents sectors de la Federació per intentar evitar que les consultes sobre aquest 

tema es facin presencialment a les oficines bancàries. D'aquesta manera 

descarregarem de treball a les companyes i companys bancaris i, el que és més 

important, no contribuirem a l'expansió del virus. 

Us volem fer saber que alguna entitat bancària ha decidit fer "la seva moratòria" de 

manera unilateral, no cobrant aquest mes les quotes dels préstecs hipotecaris. 

Aquesta mesura no és la que està regulada en els reials decrets que s'han publicat 

sobre el tema. És lloable, però desconeixem quin tipus de repercussió té per als clients 

afectats. 

Us advertim que l'adjudicació de la moratòria requereix d'uns tràmits  previs que ha 

de fer cadascun amb la seva entitat  bancària  i  que  s'han  de complir unes condicions 

econòmiques determinades per a tenir dret  a ella. 

 
 

Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de Març 
  https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 
 
Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de Març 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-208.pdf 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf


• BANCA MARCH: https://www.bancamarch.es/es/conexion 

• BBVA: https://www.bbva.es/general/moratoria-hipotecaria.html 

• BANCO SANTANDER: https://www.bancosantander.es/es/es/politica-social- 
de-vivienda/codigo-de-buenas-practicas/moratoria-hipotecaria 

• UNICAJA: https://www.unicajabanco.es/es/particulares/hipotecas-y- 
prestamos/informacion-moratoria-hipotecaria 

•  EVO BANCO. Han de trucar al 910.900.900 per a que els informin sobre el 
procediment. 

• CAIXABANK: https://www.caixabank.es/particular/hipotecas/moratoria- 
hipotecaria.html 

• LIBERBANK: 
https://www.liberbank.es/system/cms_multimedia/cms_medias/files/000/01 
4/392/original/Informaci%C3%B3n_sobre_la_moratoria_de_deuda_Hipotecar 
ia_Lbk_Mar_20.pdf?1585244359 

• BANCO SABADELL: https://newsletters.bancsabadell.com/informacion- 
moratoria-hipotecaria 

• IBERCAJA: https://www.ibercaja.es/particulares/hipotecas- 
prestamos/hipotecas/comprometidos-con-la-moratoria-hipotecaria/ 

• DEUTSCHE BANK: https://www.deutsche- 
bank.es/pbc/data/es/moratoria_deuda_hipotecaria_COVID-19_prestamos- 
pa.html 

• BANKIA: 
https://www.bankia.es/es/particulares/financiacion/hipotecas/Informacion- 
moratoria-deuda-hipotecaria 

• BANKINTER: https://www.bankinter.com/banca/hipotecas- 
prestamos/hipotecas/ley-hipotecaria-covid-coronavirus 

• BANCO PICHINCHA: https://www.bancopichincha.es/particulares/moratoria- 
hipotecaria-covid-19/ 
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