
   

117. Moratòria hipotecaria per al sector turístic. 

(Gobierno de España). 

1. Tipus d’ajut:    

Dintre del Real Decret-llei 25/2020, de mesures urgents de reactivació econòmica 

publicat el dilluns  6 de juliol al BOE, el govern central ha aprovat una moratòria 

hipotecaria per a les empreses i autònoms del sector turístic (s’aplicaran als 

contractes de préstec subjectes a la llei espanyola, que comptin amb garantia 

hipotecaria constituïda sobre un immoble, que es trobi afecte al desenvolupament 

d’una activitat del sector turístic exercida en territori nacional). 

Durant un període màxim de 12 mesos, els beneficiaris no tindran que reemborsar 

el capital del préstec hipotecari, però sí que tindran que abonar els interessos. 

La moratòria serà d’aplicació a las quotes vençudes des de el 1 de gener de 

2020 i, comportarà la suspensió dels pagament del principal del préstec 

durant el termini sol·licitat pel deutor, romanent inalterat la resta del contingut 

del contracte, podent optar el prestatari per l’import aplaçat s’aboni mitjançant: 

a) La redistribució de les quotes sense modificació del termini de venciment  i 

sense alterar  el tipus d’interès aplicable o, 

b) L’ ampliació del termini de venciment en un número de mesos equivalent 

a la duració de la moratòria. 

Si l’immoble afecte al desenvolupant d’una activitat econòmica del sector turístic 

fos objecte d’un contracte d’arrendament, el beneficiari de la moratòria hipotecaria 

deurà concedir a l’arrendatari una moratòria en el pagament de l’arrendament 

d’almenys un 70% de la quantia de la moratòria hipotecaria, sempre que el 

mencionat aplaçament o la condonació total o parcial de la mateixa no s’hagués 

aconseguit ja per acord entre ambdues parts. 

2. Beneficiaris:  

Els treballadors autònoms i les persones jurídiques del sector turístic, amb 

domicili social a Espanya (s’entendrà per activitat turística aquella que estigui 
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inclosa en algun dels codis de “ la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE) que se recogen en la disposición adicional tercera”. 

3. Quins són els requisits per accedir a l'ajut? : 

Tindran dret a la moratòria sobre el pagament del principal dels préstec amb 

garantia hipotecària sobre un immoble efecte a l’activitat, sempre que: 

 

a) Experimentin dificultats financeres a conseqüència de l’emergència 

sanitària ocasionada per la COVID-19 (es considera que existeixen dificultats 

financeres, quan els deutors hipotecaris hagin sofert en la mitjana mensual dels 

mesos de març a  maig de 2020 una reducció d’ingressos o de facturació 

d’almenys un 40% en la mitjana mensual dels mateixos mesos de l’any 2019). 

b) El préstec no hagi sigut ja objecte d’alguna de les següents moratòries:  

1.º La prevista al Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, “de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

de la COVID-19”. 

2.º La prevista en el Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, “por el que 

se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, 

económica, de empleo y Seguridad Social, y tributarias para paliar los 

efectos de la COVID-19”. 

3.º La que voluntàriament hagin acordat el deutor i el creditor després de 

l’entrada en vigor del  Real Decret 463/2020, de 14 de març, “por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria”. 

Quan el préstec hagi sigut objecte d’alguna de les moratòries previstes 

anteriorment, durant un termini inferior als 12 mesos, el deutor podrà beneficiar-

se de la moratòria prevista durant el temps restant fins arribar a un total de 12 

mesos. 

No s’aplicarà la moratòria quan hagi existit impagament total o parcial d’alguna 

de les quotes des de l’1 de gener de 2020 fins a la present data. 

L’acreditació de la reducció dels ingressos o la facturació es realitzarà 

mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, podent-se fer 

a través de la copia del llibre registre de factures emeses i rebudes, del llibre 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5315
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692


   
diari d’ingressos i despeses, del llibre de registre de factures emeses i rebudes, 

del llibre diari d’ingressos i despeses, del llibre registre de vendes e ingressos 

o, del llibre de compres i despeses. 

Els treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que 

acreditin el volum de l’activitat deuran acreditar la reducció exigida per 

qualsevol mitjà de prova admès a dret.  

 
4. Que deuran acreditat els beneficiaris de la moratòria? : 

Els deutors hipotecaris a que es refereix l’art. 3 deuran acreditar en el moment 

de sol·licitar la moratòria: 

a) L’objecte social. 

b) El seu domicili fiscal. 

c) El codi CNAE de la seva activitat. 

d) Que el immoble es trobi directament afecte al desenvolupament d’una 
activitat del sector turístic de les indicades a la disposició addicional 
segona. 

e) L’ informació indicada a l’article 3.4. 

5. Quan i com es podrà demanar?: 

La sol·licitud podrà presentar-se al creditor hipotecari des de l’ entrada en 

vigor del Real decret-llei (07/07/2020) fins al final del termini fixat en el 

punt 10  “las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre las 

moratorias legislativas y no legislativas de los reembolsos de préstamos 

aplicadas a la luz de la crisis del COVID-19 (EBA/GL/2020/02) o hasta las 

ampliaciones de dicho plazo que, en su caso, pudieran establecerse”. 

6. Normativa aplicable:  

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo. 

7. Altres dades d’interès :  

https://canalempresa.gencat.cat/es/01_que_voleu_fer/mesuresempreses
iautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-
autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/moratoria-
hipotecaria-sector-turistic/ 
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