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    Resum 
 A Espanya, com a la majoria de països, la responsabilitat 

hipotecària és il·limitada. Això no obstant, arran de la crisi 
econòmica i financera, en alguns àmbits es debat la possibilitat de fer 
ajustos legals per reassignar el risc assumit per particulars i entitats 
financeres. 

 Les propostes plantejades fins ara són de diferent mena. Algunes 
consideren la dació en pagament de l’immoble el vehicle per extingir el 
deute, fins i tot amb caràcter retroactiu, mentre que d’altres aposten 
per reduir l’import del deute romanent, millorant la valoració de 
l’immoble en el cas que es produís una subhasta. 

 En aquest document s’aprofita la dicotomia legislativa existent als 
Estats Units (en uns deu estats hi ha responsabilitat limitada i a la 
resta és il·limitada) per analitzar i quantificar les implicacions de la 
limitació de la responsabilitat: 

− Volum creditici concedit: en els estats on la responsabilitat del 
deutor és més limitada el volum mitjà del crèdit concedit és un 
4-6% menor. 

− Tipus d’interès del préstec: els majors riscos a assumir per les 
entitats financeres es traslladen al client a través d’un tipus 
d’interès superior entre 20 i 80 punts bàsics. 

− Preus del mercat immobiliari: la responsabilitat limitada no 
sembla afavorir la contenció dels preus en el mercat immobiliari en 
temps de bonança. 

 En definitiva, la responsabilitat limitada és com disposar d’una opció 
per vendre l’immoble en qualsevol moment. Però a la pràctica no 
sempre és òptim exercir aquesta opció, perquè l’impagament 
comporta molts altres costos (score, impostos, etc.). Per tant, la 
limitació de la responsabilitat hipotecària no sembla ser la solució 
òptima a escala social.  

 En línia amb el recentment aprovat Reial decret llei 8/2011, de 
mesures de suport als deutors hipotecaris, es poden considerar altres 
propostes per contribuir a millorar el funcionament del sistema 
hipotecari a Espanya: 

− Millorar el sistema de valoració dels actius immobiliaris a les 
subhastes desertes. 

− Reduir els costos de transacció en les renegociacions de les 
condicions hipotecàries i en les dacions en pagament. 

− Implantar iniciatives de caire social per a les famílies que estan 
en procés d’execució o aquest és imminent (lloguers a preus 
assequibles…). 

− Per evitar en un futur situacions de sobreendeutament, fomentar la 
concessió responsable i l’educació financera. 
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Introducció 

A Espanya la responsabilitat hipotecària és 
il·limitada, 1

En un context de crisi econòmica i financera com 
l’actual, l’alta i persistent taxa d’atur ha comportat 
un augment dels impagaments hipotecaris que 
s’està traduint en un augment de les execucions 
hipotecàries. En el cas espanyol, la responsabilitat 
il·limitada comporta que, de vegades, després de 
l’execució hipotecària el deutor encara hagi de fer 
front a part del deute (el no cobert pel valor de la 
garantia).  

 com en la majoria de països. És a dir, 
el deutor hipotecari ha de respondre dels seus 
compromisos crediticis amb la totalitat dels seus 
béns, actuals i futurs.  

Per posar xifres a la qüestió, segons el Consell 
General del Poder Judicial, des de l’inici de la crisi 
del 2007 i fins al 2010 s’han produït 270.000 
execucions hipotecàries a Espanya. S’estima que 
aquesta quantitat representa un 2,9% del total 
d’hipoteques que hi havia a Espanya al desembre 
del 2010.2

En tot cas, la percepció popular és que el col·lectiu 
d’hipotecats està assumint un cost excessiu i que 
requereix una protecció més alta. Per això, han 
proliferat les propostes de periodistes, polítics i 
associacions d’afectats per ajustar la legislació 
hipotecària vigent a Espanya i reassignar el risc 
entre entitats bancàries i particulars.  

 Això no obstant, només una part 
d’aquestes continuaran havent de fer front als 
pagaments mensuals després de l’execució per 
cancel·lar la totalitat del deute.  

Totes aquestes alternatives plantejades busquen 
limitar la responsabilitat de les famílies, en un grau 
menor o major. Tal com s’observa al gràfic 1, 
alguns aposten per la dació en pagament com el 
vehicle per cancel·lar el deute en la seva totalitat, 
mentre que d’altres aposten per millorar la 
valoració assignada als immobles, amb la qual 
cosa miren de reduir l’import del deute romanent 
després de l’execució hipotecària. 3

                                                      
1 Regulada per l’article 1.911 del Codi Civil i l’article 105 de la 
Llei hipotecària.  

 

2 Segons dades del Banc d’Espanya, el saldo viu de crèdit amb 
garantia real al desembre del 2010 és d’1.101.064 milions 
d’euros. Considerant una hipoteca mitjana de 120.000 euros, a 
Espanya hi ha constituïdes ~9,2 milions d’hipoteques. 
3 El valor de l’habitatge es determina en subhasta pública. Per 
l’article 671 de la Llei d’enjudiciament civil 1/2000, si la subhasta 
es declara deserta, l’entitat bancària es pot adjudicar l’immoble 
pel 50% del valor de taxació sens perjudici del cobrament de la 
resta del deute pendent o pel deute total, si aquest és menor. El 
recent Reial decret llei 8/2011, de mesures de suport als deutors 
hipotecaris, de 7 de juliol, eleva del 50% al 60% del valor de la 

Gràfic 1. Algunes propostes per ajustar la legislació 
hipotecària a Espanya  

 
* Dació en pagament com a vehicle per extingir el deute. 
Font: premsa; elaboració pròpia.  
 

Certament qualsevol model dels proposats podria 
ser vàlid, sempre que les regles s’estableixin des 
d’un principi. Tot i que el model predominant és la 
responsabilitat hipotecària il·limitada (Bèlgica, 
Alemanya, França, etc.), hi ha diversitat entre 
països. Al Regne Unit coexisteixen totes dues 
possibilitats i, als Estats Units, el tipus de 
responsabilitat hipotecària depèn de l’estat.  

A diferència de l’opinió força estesa, als Estats 
Units no preval la responsabilitat limitada en el 
crèdit hipotecari. Hi ha estats amb responsabilitat 
limitada però també d’altres amb responsabilitat 
il·limitada, i altres en què conviuen tots dos models. 
Fins i tot a Espanya, el règim jurídic considera, 
juntament amb la responsabilitat hipotecària 
il·limitada, la responsabilitat limitada, a través de la 
figura de la dació en pagament com a mitjà per 
saldar el deute en la seva totalitat. 4

                                                                                     
taxació el límit mínim per a l’adjudicació del bé, 
independentment de la quantia del deute total. 

 

4 L’art. 1.156 del Codi Civil, en enumerar els modes d’extingir els 
deutes, no es refereix a la dació en pagament. Malgrat això, a 
l’article 1.175 s’admet la cessió dels béns al creditor en 
pagament dels deutes, sempre que deutor i creditor hi estiguin 
d’acord. De la mateixa manera, l’art. 140 de la Llei hipotecària 
d’Espanya estableix que “...es podrà vàlidament pactar a 
l’escriptura de constitució de la hipoteca voluntària que 
l’obligació garantida es faci totalment efectiva sobre els béns 
hipotecats. En aquest cas, la responsabilitat del deutor i l’acció 
del creditor, per virtut del préstec hipotecari, quedaran limitades 
a l’import dels béns hipotecats i no arribaran a la resta de béns 
del patrimoni del deutor.” 

Assemblea de 
Madrid, a 
proposta d’IU

Data Impulsor Iniciativa

Sol·licitud al Congrés de la imposició de la 
dació en pagament* i la regulació de les 
assegurances de crèdit

Juny 
2010

CiU Proposició no de llei perquè el Govern
estudiï la dació en pagament* (rebutjada pel
Congrés al des. 10)

Set. 
2010

UGT 
Catalunya, 
ADICAE i UCC

Proposta d’Iniciativa Legislativa Popular 
per sol·licitar la dació en pagament* en el 
Congrés

Des. 
2010

IU, ICV i ERC Sol·licitud d’una subcomissió de la 
Comissió d’Habitatge per estudiar el 
mercat hipotecari que ha estat creada al 
maig del 2011

Plataforma 
d’Afectats per 
la Hipoteca i 
DESC

Proposta de modificació de llei per regular 
la dació en pagament*

Març 
2010 CICAC, ICB i 

ICAB 
(advocacia 
catalana)

Proposta de llei al Congrés per evitar 
adjudicacions per menys del 80% del valor 
de taxació i desjudicialitzar el procés
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Això no obstant, cal indicar que quan els dos 
models de responsabilitat coexisteixen, només 
s’aplica el de la responsabilitat il·limitada. Això 
passa a Espanya, però també als Estats Units (per 
exemple, a Texas o Florida). 5

Aquest document, a través dels seus cinc apartats, 
analitza amb profunditat l’impacte de la 
responsabilitat hipotecària limitada. El primer 
apartat descriu l’impacte teòric en l’oferta i la 
demanda creditícia. En el segon s’analitza l’estat 
de la qüestió als Estats Units, a escala legal. En el 
tercer es descriu l’impacte real de les diferents 
regulacions sobre el finançament hipotecari, en 
termes de volum i de tipus d’interès, i de preus dels 
immobles. A la quarta secció, s’avalua la idoneïtat 
de disposar de responsabilitat limitada. I finalment 
es plantegen algunes propostes encaminades a 
alleujar la situació econòmica de moltes famílies en 
un moment com l’actual, mirant de minimitzar 
l’impacte econòmic i social negatiu. 

. Per què domina la 
responsabilitat il·limitada? Entre els motius 
principals destaquen els menors tipus d’interès 
immediats dels crèdits i la major accessibilitat al 
crèdit. En canvi, els costos associats a una 
execució potencial són llunyans i incerts, un biaix 
en l’elecció atribuïble a la racionalitat limitada de 
les persones. 

1. Oferta i demanda en un entorn de 
responsabilitat limitada  

Les condicions d’oferta i demanda de crèdit 
depenen, entre altres factors, de l’assignació del 
risc entre deutors i creditors. Un entorn de 
responsabilitat hipotecària limitada difereix, 
respecte a un d’il·limitada, en termes de 
l’assignació del risc, ja que es produeix un trasllat 
de riscos del deutor (demanda) cap al creditor 
(oferta). Així, el risc que el deutor no pugui fer front 
als pagaments acordats (per pèrdua de la feina, 
divorci, etc.) és assumit íntegrament pel creditor en 
comptes de pel deutor. 

L’efecte d’aquest trasllat de riscos és positiu sobre 
la demanda, perquè la menor responsabilitat 
incentiva les famílies més adverses al risc a optar 
per l’adquisició d’un habitatge comptant amb 
finançament hipotecari. A la banda de l’oferta es 
produeix l’efecte contrari, fins i tot si les entitats 
financeres són neutrals al risc. Des del punt de 
vista del creditor, la corba de l’oferta hipotecària es 
desplaça principalment per dos factors negatius: 
una major pèrdua esperada i un augment dels 
costos de finançament. 
                                                      
5 Per a més detalls, vegeu Ron Harris, “Recourse and Non 
Recourse Mortgages: Foreclosure, Bankruptcy, Policy”. 

La pèrdua esperada per a una exposició creditícia 
donada és el producte de la probabilitat 
d’impagament (PD – “probability of default”) i de la 
severitat de la pèrdua (LGD – “loss giving 
default”). En un entorn de responsabilitat 
hipotecària limitada, tant la PD com la LGD són 
superiors respecte de l’escenari de responsabilitat 
il·limitada. La PD augmenta sobretot perquè 
existeixen “fallides estratègiques”. Davant d’una 
caiguda de preus en el mercat immobiliari, aquells 
creditors l’immoble dels quals tingui un nou preu 
inferior al de l’import del crèdit no vençut tindran 
incentius a deixar de pagar, encara que tinguin 
prou recursos per continuar fent front a les quotes. 
A més, la LGD per a l’entitat bancària també 
augmenta perquè, entre altres coses, ja no disposa 
de la garantia personal.  

D’altra banda, la limitació de la responsabilitat 
hipotecària augmenta el cost de finançament de 
les entitats bancàries. El risc més elevat en balanç 
(més pèrdua esperada) repercuteix en la valoració 
de les agències de qualificació, és a dir, en el ràting 
de les entitats. En aquest escenari, la inversió en 
títols hipotecaris (cèdules) o en qualsevol altre 
instrument de deute perd atractiu per a l’inversor, 
llevat que augmenti la remuneració. Aquest cost de 
finançament encara pot augmentar més davant de 
la necessitat de captar recursos propis per evitar 
que unes majors pèrdues provoquin la caiguda del 
coeficient de solvència per sota del nivell exigit pel 
regulador o pel mercat mateix. A escala teòrica, 
aquest increment del cost de finançament hauria de 
ser traslladat per l’entitat financera als deutors. Això 
no obstant, a la pràctica el trasllat total és 
improbable, de manera que la responsabilitat 
limitada finalment contraurà l’oferta creditícia. 

En definitiva, per cobrir els majors riscos i mantenir 
la solvència, les entitats financeres es veuen 
obligades a cobrar una major prima de risc als 
deutors (contracció de l’oferta) o a rebutjar 
determinades operacions per no tenir viabilitat 
econòmica (“rationing”). En el gràfic 2 es presenta 
esquemàticament quin podria ser el nou punt 
d’equilibri. S’hi observa que, després dels 
desplaçaments de les corbes, el nou preu 
d’equilibri és més elevat (de P* a P’). En canvi, 
l’efecte sobre el volum és més incert, perquè depèn 
de la magnitud dels desplaçaments. 
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Gràfic 2. Model d’oferta i demanda hipotecària 
Desplaçament en responsabilitat limitada vs. il·limitada 

 

Per poder avaluar l’impacte de la responsabilitat 
hipotecària limitada es recorre a l’evidència 
històrica. La dicotomia legislativa existent entre 
estats dels Estats Units ens proporciona una bona 
experiència de camp per fer l’anàlisi, tot i que no és 
senzill per les mateixes característiques del mercat 
hipotecari i la complexitat legal.  

2. El mercat hipotecari als Estats Units: 
responsabilitat limitada o il·limitada? 

Als Estats Units, la legislació que determina l’abast 
de la responsabilitat hipotecària és d’àmbit estatal i 
no hi ha consens sobre quin és l’estat de la 
qüestió a escala general. Alguns acadèmics 
afirmen que arreu dels Estats Units regeix la 
responsabilitat limitada: “non-recourse”. En canvi, 
d’altres opinen que només determinats estats es 
caracteritzen per ser “non-recourse”. Però, fins i tot 
dins d’aquest col·lectiu, no hi ha un acord unànime 
sobre el nombre i la identitat d’aquests estats.  

Per què hi ha tanta diversitat d’opinions? La 
característica “non-recourse” dels crèdits 
hipotecaris es pot determinar sobre la base de 
diferents termes legals i en sentit estricte o 
dèbil. De la mateixa manera, també es pot establir 
directament a nivell individual en el contracte 
hipotecari. 

La majoria dels estats que implementen la 
característica “non-recourse” ho fan per mitjà de 
regles processals que impedeixen que el creditor 
pugui reclamar la part del deute no coberta pel 
valor de l’immoble: “anti-deficiency judgements”. 
L’àmbit d’aplicació d’aquestes normes pot ser 
ampli, i afectar tots els crèdits hipotecaris, o 
restringit. En altres ocasions, la regulació delimita 
l’import potencialment reclamable per part del 
creditor.  

En alguns estats, els “anti-deficiency judgements” 
poden no estar regulats directament però ser 
aplicables com a conseqüència de l’“one-action 
rule”. Aquesta regla obliga els prestadors a triar 
una única acció contra el deutor hipotecari morós i 
distingeix entre l’execució i el cobrament. Això vol 
dir que si l’entitat bancària decideix iniciar el procés 
judicial per executar l’habitatge ja no podrà, 
posteriorment, reclamar la resta del deute perquè 
seria una segona opció.  

Una altra norma processal que afecta el grau de 
responsabilitat hipotecària és la llei de fallida6

Al marge de la legislació vigent, la característica 
“non-recourse” també pot existir de facto. Això 
passa quan hi ha el dret d’embargar altres béns de 
l’hipotecat morós diferents de l’immoble, però, a la 
pràctica, no s’exerceix perquè resulta massa 
onerós per a l’entitat bancària, ja sia en termes 
monetaris (costos legals, per exemple de valorar 
l’immoble i de la potencial impugnació per part de 
l’hipotecat) o de temps o, simplement, per no ser 
factible (el deutor no disposa d’altres béns). 

 (US 
Bankruptcy Code). També en aquest cas hi ha 
diferències significatives entre estats.  

En definitiva, l’embull de normes que hi ha fa 
realment complicat segmentar els estats dels 
Estats Units entre “recourse” i “non-recourse”.  

Ghent i Kudlyak (2011) consideren “non-recourse” 
els estats en què no és permès reclamar més que 
l’immoble, ja sia per llei o de facto. Després d’haver 
fet un estudi detallat i minuciós de la qüestió, i 
complementant l’anàlisi de les normes amb 
entrevistes a advocats experts en execucions en 
els estats on l’evidència empírica o les lleis eren 
difícils d’entendre, aquests autors classifiquen 
deu estats com a “non-recourse” (vegeu gràfic 
3). La resta d’estats són considerats de 
responsabilitat il·limitada.  

Aquest gràfic permet, a més, comparar les 
conclusions d’altres estudis. Segons la 
perspectiva adoptada, el nombre d’estats que es 
podrien classificar com a “non-recourse” 
fluctuaria entre vuit i tretze. Per a cinc d’aquests 
estats l’opinió és unànime, i per a tres més, tres 
dels quatre estudis analitzats hi estan d’acord.  

                                                      
6 El capítol 7 aplica a persones amb ingressos inferiors a la 
mitjana i allibera el deutor de tots els seus deutes, incloent-hi el 
“deficiency judgement”, amb la renúncia prèvia a totes les 
pertinences (llevat d’un mínim exempt). El capítol 13 estableix 
que el deutor es pot alliberar de part dels seus deutes i mantenir 
els actius que no actuen de garantia a canvi de plantejar un pla 
de repagament durant 3-5 anys. 

A Espanya, la Llei concursal (article 55) disposa la paralització 
de les execucions amb excepcions, entre elles la hipotecària 
sobre habitatge. 

Oferta 

Oferta’ 

Demanda’ 

Demanda 

¿V? 

P* 

P’ 

Preu 

Volum 
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Gràfic 3. Diferències en la classificació d’estats 
entre “non-recourse” i “recourse”  
Estats classificats com a “non-recourse” 

 
Font: A.C.Ghent i M. Kudlyak (2011); Susan E. Woodward 
(2008); Karen M.Pence (2003); BBVA Research (2010).  
 
A tall de conclusió, no hi ha consens sobre quina 
és la millor segmentació. Però el que sembla 
evident és que als Estats Units hi ha un elevat 
grau d’heterogeneïtat i que no sempre existeix 
responsabilitat hipotecària limitada. De fet, en el 
mapa adjunt es fa palès que la responsabilitat 
il·limitada domina als Estats Units, de la mateixa 
manera que passa a Espanya i a la majoria de 
països desenvolupats. Segons el criteri de Ghent i 
Kudlyak, el 76% de la població i el 70% del deute 
hipotecari es concentrarien en estats “recourse”. 

Gràfic 4. La responsabilitat il·limitada (“recourse”) 
domina als Estats Units segons Ghent i Kudlyak  
Mapa dels Estats Units segons responsabilitat hipotecària 

 

Font: A.C.Ghent i M. Kudlyak (2011).  

3. Quantificació de l’impacte de limitar 
la responsabilitat 

Sobre la base de diferents estudis duts a terme als 
Estats Units, en els propers apartats s’analitza el 
diferent comportament dels volums de crèdit, dels 
tipus d’interès de crèdits hipotecaris i dels preus del 
mercat immobiliari segons si l’entorn és de 
responsabilitat limitada o il·limitada. 

A. Impacte en el volum creditici 

És difícil aïllar l’impacte de la legislació hipotecària 
en el volum creditici perquè qualsevol “shock” 
regional pot introduir un biaix, per exemple, en el 
preu de l’habitatge. 

Karen M. Pence (2003) fa una anàlisi profunda del 
tema i, controlant pels efectes individuals, 7 conclou 
que l’import dels crèdits concedits és un 4-6% 
menor en els estats més laxos en matèria 
d’execució hipotecària8

Addicionalment, cal tenir en compte que els 
resultats de Pence poden estar esbiaixats a la 
baixa per la presència habitual d’assegurances de 
pagament. Als Estats Units hi ha societats 
governamentals com la Federal Housing 
Administration (FHA) o el Department of Veterans 
Affairs (VA), o assegurances privades (Private 
Mortgage Insurance – PMI), que garanteixen 
parcialment el pagament de la hipoteca i han tingut 
un paper crític per evitar l’exclusió financera. De 
totes formes, també han contribuït a la relaxació 
dels criteris de concessió, com es veurà més 
endavant.  

 (“default-friendly”). Els seus 
resultats suggereixen que les lleis més “default-
friendly” imposen més costos al deutor en el 
moment de l’originació (per exemple, més 
desemborsament inicial) que acaben restringint la 
demanda creditícia. 

En suma, l’existència d’assegurances de pagament 
provoca que els resultats obtinguts per Pence 
sobre l’impacte de la limitació de la responsabilitat 
en el volum siguin menors del que caldria esperar 
                                                      
7 Pence utilitza una estratègia de “fronteres”, començant per 
identificar els estats fronterers que tenen diferent legislació en 
matèria hipotecària. A les fronteres entre aquests estats, busca 
les àrees metropolitanes que s’estenguin entre els dos estats 
limítrofs. A partir d’aquí, conclou un model que li permet 
comparar les condicions dels crèdits hipotecaris i identificar si 
aquestes són diferents a banda i banda de la frontera estatal.  
8 Pence considera 21 estats amb “default-friendly foreclosure 
laws”, incloent-hi estats on està prohibit reclamar el pagament 
amb altres béns que la mateixa garantia o on el procés 
d’execució és tan llarg i costós que no val la pena.  

Estats Ghent and 
Kudlyak

Susan E. 
Woodward 

Karen            
Pence 

BBVA       
Ec.Watch

Alaska   
Arizona   
Califòrnia    
Carolina del Nord  
Connecticut 
Dakota del Nord    
Florida 
Idaho 
Iowa  
Minnesota    
Montana   
Oregon    
Texas 
Utah 
Washington    
Wisconsin 
“Non Recourse” 10 8 8 13
“Recourse” 40 42 42 37
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en absència d’aquests. Tanmateix, tot plegat té 
impacte en els tipus d’interès del crèdit.  

 

B. Impacte en el tipus d’interès del 
crèdit 

Susan E. Woodward (2008) fa una anàlisi extensa 
del tipus d’interès cobrat a les hipoteques en funció 
de les diferents característiques del deutor i del 
creditor. La seva anàlisi abasta les hipoteques 
garantides per la Federal Housing Administration 
(FHA), amb tipus d’interès fixos a 30 anys. Entre 
les nombroses variables significatives que 
expliquen les diferències de tipus d’interès entre 
hipoteques, també es troba l’entorn jurídic.  

De l’estudi de Woodward es dedueix que la 
responsabilitat hipotecària limitada augmenta el 
tipus d’interès cobrat al deutor i, en conseqüència, 
restringeix l’accés de les famílies al crèdit. “Ceteris 
paribus”, la característica “non-recourse” augmenta 
el tipus d’interès pagat per una hipoteca mitjana en 
∼74 punts bàsics (550 dòlars anuals per cada 
100.000 dòlars de crèdit). Aquest cost és addicional 
al tipus d’interès mitjà del 5,19% fix a les 
hipoteques analitzades.  

Altres estudis arriben a conclusions semblants, tot i 
que amb impactes estimats de menor magnitud. 
Mark Meador (1982) afirma que el tipus d’interès 
augmenta entre 14 i 23 punts bàsics per la limitació 
hipotecària. Brent W. Ambrose i Anthony B. 
Sanders (2005) estimen que per a hipoteques amb 
“loan-to-value” (LTV) elevats, el cost per la limitació 
de la responsabilitat pot augmentar fins a 33 punts 
bàsics. 

Una anàlisi centrada en el cas espanyol feta 
recentment per Oliver Wyman (2011) arriba a 
conclusions semblants. En concret, estima que la 
limitació de la responsabilitat hipotecària provocaria 
un increment de 80 punts bàsics en el tipus pagat 
per les hipoteques (uns 720 euros anuals segons 
les característiques de la hipoteca mitjana 
espanyola). 

 

C. Impacte en els preus del mercat 
immobiliari 

Per completar l’anàlisi sobre l’impacte de la 
limitació hipotecària falta saber com incideix sobre 
els preus del mercat immobiliari. No es disposa 

d’un estudi acadèmic que tracti aquesta qüestió de 
manera global, ja que els efectes sobre les 
variacions de preus immobiliaris són múltiples i 
molt difícils d’aïllar. Per això, s’han fet anàlisis 
parcials centrades en determinats estats i en 
aspectes molt concrets. 

Hi ha qui apunta que la restricció de l’oferta 
creditícia pot ser positiva per a les famílies en la 
mesura que dificulta la generació de bombolles 
immobiliàries. Això no obstant, en una anàlisi 
simple de l’evolució dels preus del mercat 
immobiliari als Estats Units s’observa que, 
contràriament al que es podria esperar, en estats 
“non-recourse” la fluctuació de preus és més 
alta, tant a l’alça com a la baixa.  

Durant el boom immobiliari, els preus, de mitjana, 
van pujar diversos punts percentuals més en els 
estats “non-recourse” que en la resta d’estats. En 
canvi, des que es va revertir la tendència el 2007, 
les caigudes interanuals han estat sempre més 
grans en els estats “non-recourse”, tal com es fa 
palès al gràfic 5. 

 

Gràfic 5. La variabilitat dels preus és més gran en 
estats amb responsabilitat hipotecària limitada9

Variació interanual de preus d’habitatges familiars (%)- HPI 
 

 
Font: Core Logic; elaboració pròpia. 

 

                                                      
9 A partir de dades de Core Logic per a l’evolució del preu de 
l’habitatge (House Price Index – HPI) per a habitatges familiars 
(“single family combined”). Calculat com la mitjana simple de la 
variació mensual mitjana interanual de preus per estat. Es fa 
servir la definició de Karen M. Pence per a estats “non-
recourse”. Per a altres classificacions d’estats “recourse” i “non-
recourse” no s’obtenen resultats tan diferencials.  

-15% 

-10% 

-5% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

"Recourse" "Non-Recourse" 



 

 
7 

 
Document de treball  08/11 

Per tant, segons una primera i simple anàlisi, i 
sense tenir en compte altres factors, es podria 
concloure que la responsabilitat limitada en el crèdit 
hipotecari no necessàriament afavoreix 
l’estabilitat dels preus immobiliaris. Què justifica 
aquesta evolució diferencial?     

En moments alcistes del cicle, els forts 
creixements dels preus en els estats “non-
recourse” són possibles, en part, per l’existència 
d’assegurances de pagament (FHA, VA, 
assegurances privades, etc.) que neutralitzen el 
possible impacte de la característica “recourse” o 
“non-recourse” sobre l’oferta creditícia. Les entitats 
financeres, en comptar amb més garanties, 
relaxen els requisits per donar accés a un 
crèdit, cosa que al cap i a la fi es transforma en 
preus més elevats en el mercat immobiliari. A més, 
en aquest context de contínua revaloració dels 
immobles, les famílies augmenten la seva riquesa 
patrimonial i tenen expectatives optimistes, per la 
qual cosa tendeixen a augmentar el seu nivell 
d’endeutament per accedir a un habitatge millor, i 
amb això contribueixen a l’escalada de preus. A 
l’extrem, aquesta situació és la que va promoure 
les hipoteques subprime, que, tot i que no és el 
tema que ens ocupa, va ser el detonant de la crisi 
de l’estiu del 2007. 

En entorns recessius, com el que es va viure a 
escala mundial des del 2007, la caiguda dels preus 
immobiliaris impulsa una espiral contractiva de 
l’economia i del sistema financer. Com es pot 
veure en el gràfic 6 (pàgina 8), el menor valor de 
les garanties creditícies impacta tant en la riquesa 
de les famílies com en la pèrdua esperada de les 
entitats financeres, que a més veuen augmentar el 
seu estoc immobiliari. El major estoc immobiliari i la 
pressió consegüent per vendre reactiva la caiguda 
de valor d’aquests actius. A més, la menor riquesa 
de les famílies i l’empitjorament del sistema 
financer impacten en la concessió creditícia. Tot 
plegat impacta negativament en la seva capacitat 

de concessió creditícia. I, a la llarga, aquesta 
situació té conseqüències negatives sobre el PIB i 
sobre la taxa d’atur, cosa que a l’últim reactiva 
l’espiral.  

Aquests successos s’esdevenen amb 
independència de l’entorn de responsabilitat 
hipotecària, però les conseqüències són més 
severes en un context de responsabilitat 
limitada. Bàsicament perquè la pèrdua esperada 
(entesa com a major PD i menor LGD) és superior i 
retroalimenta amb més força el cercle viciós. 

El primer factor que contribueix a l’augment de la 
pèrdua esperada que s’observa a l’esquema adjunt 
és una PD superior. Tota persona que veu com el 
valor de les seves garanties creditícies disminueix 
o, el que és el mateix, augmenta la seva LTV, 
disminueix els seus incentius per pagar la hipoteca. 
Això no obstant, l’impacte és molt superior en 
entorns de responsabilitat limitada, perquè les 
conseqüències d’aquest impagament són més 
reduïdes i, per tant, sorgeixen les “fallides 
estratègiques”. Els majors impagaments porten a 
què l’estoc immobiliari de les entitats financeres 
augmenti en major mesura i a què les vendes sota 
estrès reforcin la caiguda de valor dels actius 
immobiliaris.  

En el gràfic 7 (pàgina 8) es mostra com als Estats 
Units, des del 2007, han augmentat 
considerablement les vendes que s’han fet sota 
estrès. En estrès s’inclouen les vendes realitzades 
per entitats financeres (“REO sales”) i les vendes 
realitzades pels deutors, després de rebre el 
beneplàcit de l’entitat financera per vendre 
l’immoble per un valor inferior al deute (“short 
sales”). Les primeres han passat de representar un 
5% de les vendes el 2007 al 21% el 2010, mentre 
que les “short sales” han passat de ser de l’1% al 
7% del total de vendes. És a dir, que el 2010 un 
terç del total de les vendes immobiliàries s’han fet 
sota estrès. 
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Gràfic 7. Considerable augment de les vendes 
d’immobles nacionals en estrès 
Estats Units, en % del total 

 
Nota: “REO sales” són les vendes realitzades per les entitats 
financeres i les “short sales”, les realitzades pels deutors, 
després de rebre el beneplàcit del creditor. 
Font: Core Logic; elaboració pròpia. 
I, com mostra el gràfic 8, les vendes sota estrès 
pressionen a la baixa els preus dels immobles. El 
2009 els preus immobiliaris van patir una caiguda 
interanual del 12,5%. Sense les vendes en estrès, 
la contracció hauria estat del 9,0%.  

Com cal esperar, en aquest context les vendes en 
estrès són més elevades en els estats amb 

responsabilitat hipotecària limitada. El 2010, el 43% 
del total de vendes en estrès es van realitzar en 
estats “non-recourse”, malgrat que aquests sols 
concentren el 30% del crèdit hipotecari.10

Gràfic 8. Major caiguda de preus dels immobles en 
les vendes en estrès  
Estats Units; variacions interanuals (%) 

 El major 
pes de vendes en estrès en aquests estats 
contribueix a una major caiguda de preus en 
aquests.  

Font: Core Logic; elaboració pròpia. 

                                                      
10 Segons la classificació de Ghent i Kudlyak. 
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Gràfic 6. Esquema de l’espiral contractiva per la baixada del preus del mercat immobiliari 
 

 
 

 
Font : elaboració pròpia. 



 

 
9 

 
Document de treball  08/11 

El segon factor que contribueix a una pèrdua 
esperada més elevada és una major LGD. Si 
disminueix el valor dels actius, les garanties 
cobriran una menor part del crèdit. Addicionalment 
els deutors, especialment en contextos de 
responsabilitat limitada, tenen menys incentius a fer 
manteniment i, per tant, el deteriorament de 
l’immoble augmenta. L’evidència empírica apunta 
que aquest impacte és rellevant. Pathak, Campbell 
i Giglio (2009) troben que a Massachusetts, un 
estat amb responsabilitat il·limitada, els processos 
d’execució hipotecària redueixen, de mitjana, el 
valor de l’immoble un 28%, per falta de tasques de 
manteniment i vandalisme. Amb la qual cosa en 
estats amb responsabilitat limitada l’impacte pot ser 
encara de més envergadura. 

D’altra banda,  aquest augment de la pèrdua 
esperada impacta directament en els nivells de 
solvència de les entitats financeres. A menor ràtio 
de solvència de les entitats, menor capacitat 
d’aquestes per concedir crèdit. Tot això disminueix 
la capacitat d’invertir i consumir d’empreses i 
famílies i, per tant, retroalimenta encara més 
l’espiral contractiva de preus. En definitiva, en un 
context de responsabilitat limitada una crisi 
immobiliària té conseqüències més greus. 

Fins aquí s’ha mostrat que la responsabilitat 
hipotecària limitada restringeix l’oferta creditícia, via 
un menor volum i majors tipus d’interès, i que no 
necessàriament contribueix a l’estabilitat de preus 
en el mercat immobiliari. Malgrat això, pot la 
responsabilitat limitada afavorir les famílies? Quan 
és atractiu utilitzar l’opció de liquidar el deute amb 
el lliurament de l’immoble? 

4. Beneficis de la responsabilitat 
limitada per a les famílies 

El gran avantatge d’un deutor amb responsabilitat 
limitada és el dret de cancel·lar la hipoteca, en 
qualsevol moment, amb la cessió de l’immoble. 
És a dir, per al deutor equival a disposar d’una 
opció per vendre l’immoble per l’import del crèdit 
viu.  

En la teoria, aquesta opció s’exerceix quan el preu 
de mercat de l’immoble és menor que el saldo viu 
de la hipoteca. És a dir, quan la ràtio LTV és del 
100% o superior, cosa que segons la terminologia 
anglosaxona es coneix com a “underwater”. Però a 
la pràctica, s’observa que aquesta opció no sempre 
s’exerceix i que el nombre d’insolvències és molt 
inferior al nombre de famílies “underwater”. Als 
Estats Units, al desembre del 2010, el 23% de les 
hipoteques tenien un valor negatiu (crèdit superior 

al valor de l’immoble), per un import equivalent als 
750.000 milions de dòlars. Això no obstant, només 
60.000 milions de dòlars estaven en procés 
d’execució.  

D’altra banda, s’observa que entre estats la 
correlació entre els percentatges d’execucions i 
“short sales” i hipoteques “underwater” és molt 
reduïda: 63%. Si s’exclouen els tres casos extrems, 
Arizona, Nevada i Geòrgia, la correlació baixa fins 
al 25%. A més, la situació no és diferencial entre 
estats “recourse” i “non-recourse”. 

Gràfic 9. Absència de correlació entre la 
característica “underwater” i execucions 
hipotecàries  

 
Font: Core Logic; elaboració pròpia. 

En definitiva, estar “underwater” és per a les 
famílies una condició necessària però no 
suficient per decantar-se per la dació en pagament 
per extingir el deute. Però, per què no és raó 
suficient? La raó resideix en què un impagament té 
múltiples conseqüències negatives que el deutor 
incorpora a la seva equació abans de prendre una 
decisió.  

Molts han estat els enfocaments utilitzats per 
identificar quins són els factors determinants. 
Guiso, Sapienza i Zingales (2009) fan una 
enquesta a una mostra aleatòria de famílies i 
conclouen que una important barrera a la fallida 
estratègica és la valoració negativa, èticament i 
socialment, d’aquesta. Aquest és un factor clau 
per al 77% dels enquestats.  

Així mateix, apunten que la probabilitat 
d’incompliment estratègic, que estimen entre un 
26% i un 20%, depèn de si el valor negatiu de la 
propietat arriba a un llindar determinat o no. Quan 
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la diferència entre el valor de mercat de l’immoble i 
del deute és inferior al 10% no hi ha incompliment 
estratègic; aquest passa a ser del 5% quan el 
diferencial se situa entre el 10% i el 20%, i del 17% 
quan arriba al 50%.  

Amb una metodologia alternativa, Ghent i Kudlyak 
(2011) consideren que un factor determinant és 
l’import de la hipoteca. Assenyalen que 
l’incompliment estratègic és nul per a hipoteques 
inferiors als 200.000 dòlars. En el cas d’hipoteques 
d’entre 300.000 dòlars i 500.000 dòlars, la 
probabilitat d’impagament és un 59% major en 
estats amb responsabilitat limitada, i en el 
d’hipoteques d’entre 750.000 dòlars i 1.000.000 
dòlars, un 66% superior.  

Una altra raó que desincentiva la fallida estratègica 
són els impostos vinculats al deute condonat. 
L’Internal Revenue Service considera que és una 
remuneració extra percebuda pel deutor i que com 
a tal comporta obligacions tributàries. 

Igualment, és determinant l’impacte en la 
qualificació creditícia del deutor i, per tant, en la 
seva capacitat d’obtenir finançament en el futur. 
Quan un deutor deixa de fer front a les seves 
obligacions això queda reflectit en el seu historial 
creditici (score) i pot suposar que la persona en 
qüestió no pugui obtenir finançament bancari a un 
preu raonable.  

Gràfic 10. Pagament d’interessos en funció del 
FICO Score 
Simulació: hipoteca de 250.000 dòlars a tipus d’interès fix a 30 
anys 

Font: http://www.myfico.com/myfico/CreditCentral/LoanRates.aspx 

 

Per il·lustrar l’impacte potencial s’indica com varien 
els FICO Credit Score, els score més utilitzats als 

Estats Units, 11

Addicionalment, el fet d’impagament queda reflectit 
en l’historial durant anys. 

 quan un deutor es declara en 
fallida. En aquest cas, l’score es pot reduir fins a 
220 punts i augmentar el pagament d’interessos 
fins a un 46%.  

12

En suma, les raons per les quals els deutors 
“underwater” no sempre es declaren insolvents són 
múltiples i de molt diversa mena.  

 Per tant, ser insolvent 
implica un deteriorament de l’score molt ràpid i una 
recuperació lenta. 

5. Conclusió i propostes 

Totes les propostes plantejades per limitar la 
responsabilitat hipotecària a Espanya persegueixen 
augmentar la protecció dels deutors. Però la seva 
implementació pot no beneficiar el col·lectiu més 
necessitat i, a més, generar costos elevats a la 
resta de ciutadans. Possibles canvis de 
comportament de deutors i creditors, en línia amb 
el que s’aprecia en el gràfic 11 (pàgina 11), tindrien 
conseqüències indesitjades per a l’economia en 
general. 

En un estudi recent per al cas espanyol, Oliver 
Wyman xifra els beneficiaris potencials d’un canvi 
legislatiu en matèria hipotecària en ~70.000 
famílies l’any, incloent-hi potencials deutors 
oportunistes (fallida estratègica). Els beneficiaris 
suposen menys del 15% del total d’impactats, és a 
dir, de la població susceptible de demanar una 
hipoteca. 

Amb l’objectiu d’ampliar l’abast de la mesura, en 
algun cas s’ha arribat a plantejar la seva aplicació 
amb caràcter retroactiu. D’aquesta manera es 
perseguiria millorar la situació dels deutors 
actuals o dels qui ja han perdut el seu 
habitatge. En aquest escenari evidentment 
augmentaria el nombre de beneficiaris potencials 
però no necessàriament s’afavoriria els més 
necessitats de la societat. És a dir, no milloraria 
obligatòriament la situació d’aquells que mai no van 
poder accedir a una hipoteca o d’aquells que, pel 
seu baix poder adquisitiu, gaudeixen de facto de la 
responsabilitat limitada. Al contrari, sí que milloraria 
la posició de deutors oportunistes.  

                                                      
11 El FICO Credit Score oscil·la entre 300 i 850 punts. En el seu 
càlcul es tenen en compte cinc categories d’informació, i la més 
important és la de l’historial de pagament del client (35%). 
12 El període oscil·la entre set anys, quan el deutor s’acull al 
capítol 13, i deu, quan el deutor s’acull al capítol 7. 
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A més, seria crític l’impacte negatiu del canvi sobre 
els pilars bàsics del dret contractual espanyol, és a 
dir, el principi de seguretat jurídica i de 
preservació dels drets adquirits. La modificació 
de les regles del joc a mitja partida comportaria una 
pèrdua de confiança dels inversors en el nostre 
sistema financer i en el conjunt de l’economia. 
Aquesta situació conduiria a un major cost de 
finançament i reduiria la solvència de les entitats en 
un moment clau. Finalment, tot plegat es traduiria 
en un major increment del cost de les hipoteques 
per als nous hipotecats i en l’enduriment dels 
criteris de concessió.  

Per tant, la limitació de la responsabilitat 
hipotecària, ni a futur ni retroactivament, sembla 
ser la solució general que necessita el sistema 
financer espanyol, ni les famílies hipotecades en 
situacions delicades en particular. Això no vol pas 
dir que el sistema espanyol no s’hagi d’ajustar i 
trobar solucions per a un funcionament òptim i 
que tingui en consideració les famílies amb un alt 
nivell d’esforç. De fet, en el recentment publicat 

Reial decret llei 8/2011, de 7 de juliol, de mesures 
de suport als deutors hipotecaris, ja es fan alguns 
avenços en aquest sentit. En aquest document es 
realitzen diverses propostes més que van en la 
mateixa direcció.  

Millora del sistema de valoració dels actius 
immobiliaris en les subhastes hipotecàries 

Fins al juliol del 2011, a les subhastes desertes 
l’entitat bancària tenia el dret d’adjudicar-se 
l’immoble pel 50% del valor de taxació del moment 
de la contractació, sense perjudici del cobrament 
de la resta del deute pendent o pel deute total si 
aquest era menor. Tradicionalment, aquest ha estat 
un aspecte controvertit, perquè habitualment 
s’argumenta que a llarg termini és possible que 
l’entitat financera acabi recuperant un valor 
superior al 50% del valor de taxació inicial, mentre 
el deutor ha de continuar fent front als pagaments.  

El Reial decret llei 8/2011 ha augmentat el valor 
mínim d’adjudicació en una subhasta deserta fins al 
60% de la taxació històrica (+ 10 punts 

 

Gràfic 11. Principals implicacions de la limitació de la responsabilitat hipotecària 
 

 
 Font: elaboració pròpia. 
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percentuals). Amb anterioritat, un col·lectiu 
d’advocats havia presentat una proposta que 
plantejava augmentar aquest percentatge fins al 
80%. Però cal considerar que, en un mercat il·líquid 
i sota pressió, és molt difícil fixar un preu just per a 
totes dues parts i, per tant, qualsevol percentatge 
incorpora un elevat grau d’arbitrarietat.  

En aquesta mateixa línia, és important destacar 
que el percentatge tradicional del 50%, o del 60% a 
partir d’ara, s’aplica sobre la taxació de l’immoble 
en el moment de la contractació de la hipoteca. 
És a dir, s’aplica sobre una base que molt 
possiblement serà superior al valor real de 
l’immoble en el moment de la subhasta. Per tant, 
abans de fer qualsevol altre canvi en el valor 
d’adjudicació, es proposa considerar també la 
revisió de la base de càlcul amb la finalitat de 
realitzar l’adjudicació sobre una taxació com més 
conforme millor amb el preu real de l’immoble en el 
moment de la subhasta. 

D’altra banda, cal dinamitzar la participació a les 
subhastes. És a dir, establir actuacions per 
aconseguir una major participació i demanda a les 
subhastes, i així evitar que moltes d’elles quedin 
desertes. Es podrien reduir els costos de participar-
hi, ja sia desjudicialitzant el procés o bé abaixant el 
gravamen a què estan subjectes. En el Reial decret 
llei 8/2011 també s’ha adoptat una mesura que 
actua en aquesta línia, ja que s’ha reduït del 30% 
al 20% el dipòsit exigit als postors de la subhasta. 
Es considera que cal aprofundir més en aquesta 
línia.  

Reducció dels costos de transacció en 
renegociacions i dacions en pagament 

Quan les famílies comencen a experimentar 
problemes de liquiditat, la primera alternativa que 
s’hauria de plantejar seria la renegociació de les 
condicions de la hipoteca (tipus d’interès i/o 
termini). Això no obstant, a la pràctica, els elevats 
costos de transacció (càrrega fiscal) d’aquestes 
operacions condicionen les polítiques de les 
entitats financeres en aquest sentit. 

L’article 9 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre 
subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, 
eximeix de tributar per Actes Jurídics Documentats 
les novacions modificatives de préstecs hipotecaris 
pactades de comú acord entre creditor i deutor. En 
canvi, aquesta exempció no s’aplica als crèdits, 13

                                                      

13 Un préstec és una operació per la qual una entitat financera fa 
lliurament, d’una sola vegada, d’una quantitat determinada de 
diners al deutor. En canvi, en el crèdit, l’entitat posa a disposició 

 

que constitueixen la major part de la cartera 
hipotecària de les entitats financeres. Per tant, si a 
una família amb dificultats temporals se li ofereix un 
allargament del termini de pagament o una 
carència del seu crèdit, haurà de tributar per 
l’import total del crèdit, aspecte que resta atractiu a 
aquesta opció.  

Per afavorir les novacions hipotecàries i contribuir a 
què les famílies amb dificultats temporals les 
puguin superar i mantenir el seu habitatge, es 
proposa que la mateixa exempció que per la Llei 
2/1994 s’aplica als préstecs s’apliqui també als 
crèdits hipotecaris.  

En segon lloc, des del punt de vista de les entitats 
financeres, la diferent càrrega fiscal també resta 
atractiu a la dació en pagament enfront de 
l’execució hipotecària. En el cas de la dació en 
pagament, l’Impost de Transmissions 
Patrimonials i d’Actes Jurídics Documentats 
s’ha de pagar en dues vegades: en produir-se la 
dació al creditor i quan el creditor transmet 
l’immoble a la seva filial immobiliària. En canvi, les 
execucions hipotecàries sols tributen una vegada 
perquè la transmissió a la filial immobiliària n’està 
exempta (“execució a qualitat de cedir”). Com que 
la dació en pagament és una solució que afavoreix 
les famílies enfront de l’execució hipotecària, es 
proposa que totes dues solucions s’igualin en 
termes de càrrega fiscal. D’aquesta manera, 
s’afavoriria l’acord entre entitats financeres i 
deutors i es reduiria el nombre de casos que han 
d’arribar a l’execució, amb tots els problemes 
socials que això comporta.  

Iniciatives de caràcter social 

En aquest punt, cal destacar que totes les 
propostes fetes fins aquí no afectarien les 270.000 
famílies espanyoles l’habitatge de les quals ja està 
en procés d’execució. Per a aquestes famílies, 
caldria impulsar iniciatives de caràcter social 
encaminades, per exemple, a promoure el mercat 
de lloguer a preu assequible des dels poders 
públics o en col·laboració amb les entitats 
financeres, ja que aquestes disposen d’un 
important parc d’habitatges. Com ja es fa en alguns 
casos, fins i tot es podria afavorir el lloguer amb 
opció de compra en el futur.  

                                                                                     
del deutor una suma de diners de què aquest pot disposar i 
reintegrar a la seva comoditat, fins a un límit determinat i per un 
termini fixat. 
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D’altra banda, es pot considerar també l’augment 
de la quantia de béns inembargable. Aquesta 
mesura ha estat recollida al Reial decret llei 8/2011, 
de 7 de juliol, esmentat abans. La norma estipula 
un augment del límit d’inembargabilitat des del 
110% del Salari Mínim Interprofessional fins al 
150% (961 euros efectius). Així mateix, es 
considera un increment addicional fins al 30% per 
persona dependent del nucli familiar i no 
perceptora d’ingressos o inferiors al còmput anual 
del salari mínim. Evidentment, aquesta mesura té 
un impacte directe en l’oferta de crèdit en el sentit 
exposat abans, menys crèdit i més costós, perquè 
augmenta la LGD. Això no obstant, s’espera que 
aquest impacte sigui reduït i, en canvi, la mesura sí 
que beneficia el col·lectiu més vulnerable en termes 
econòmics i evita que se’n beneficiïn els deutors 
oportunistes. 

En la mateixa direcció, seria rellevant crear un 
grup d’experts, assessors i mediadors, que 
ajudessin les famílies en tots els tràmits legals i 
burocràtics. És a dir, contribuir a la formació i 
divulgació de la legislació actual per evitar abusos 
de poder. A Catalunya ja està operant Ofideute, un 
servei d’informació i assessorament sobre crèdit 
hipotecari que actua com a mediador entre la 
família i l’entitat financera per intentar trobar la 
millor estratègia per fer front al deute i evitar 
l’execució hipotecària. 

Mesures per evitar una altra situació de 
sobreendeutament futura 

Finalment, es proposa un tercer grup de mesures 
orientades a evitar que una situació de 
sobreendeutament com l’actual es torni a repetir 
en el futur. En aquest àmbit ja s’estan duent a 
terme actuacions que afecten tant creditors com 
deutors potencials. 

En el vessant de les entitats financeres, per 
exemple, s’estan desenvolupant lleis que 
introdueixen el principi de concessió responsable 
de crèdits. Els plantejaments generals serien reduir 
l’LTV en el moment de concessió d’un crèdit i/o el 
límit màxim que poden representar les quotes 
mensuals de la hipoteca sobre els ingressos 
familiars. Addicionalment, el càlcul del pes de les 
quotes sobre els ingressos s’hauria de fer tenint en 
compte que en la vida de la hipoteca es poden 
donar moments de tipus d’interès elevats.  

Aquestes mesures suposarien l’augment de 
l’exclusió financera, però es podria atenuar amb el 
desenvolupament del mercat de lloguer al qual 
abans es feia referència. Les assegurances de 

pagament o de tipus d’interès també hi podrien 
contribuir. Però cal anar amb molt de compte, 
perquè generarien problemes de selecció adversa. 
Els deutors disposats a contractar aquests 
productes serien aquells amb més predisposició a 
fer fallida estratègica. Per tant, si s’implementa una 
assegurança s’hauria de plantejar la seva 
obligatorietat per a tot sol·licitant de finançament 
hipotecari. I en aquest cas, és impossible la solució 
exclusivament privada perquè en moments de crisi 
econòmica la companyia asseguradora també 
podria arribar a fer fallida, i en aquest cas l’única 
opció seria l’aportació de fons públics. 

En el vessant dels deutors, s’està impulsant la 
creació de canals de formació, virtuals i 
presencials, per millorar l’educació financera. Es 
treballa en un doble front. D’una banda, destaca la 
tasca feta amb les persones adultes, a través de 
canals multimèdia (portal educació financera 
CNMV), assessors i organismes especialitzats 
(Banc Mundial de la Dona). De l’altra, amb els més 
joves, per mitjà de la incorporació d’una matèria 
específica en el currículum escolar.   

En definitiva, cal alleujar la situació financera de 
moltes famílies, però el camí no passa 
inexorablement per la instauració de la 
responsabilitat hipotecària limitada. Els perjudicis 
superen els beneficis i no contribueixen a mitigar 
els problemes dels més necessitats. Les mesures 
han d’anar orientades a millorar les fallades de 
mercat a través de la reducció de costos de 
transacció (principalment impostos) i la implantació 
de mesures de caire social, sense oblidar la 
formació. 
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