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Préstamos hipotecarios 

Os préstamos con garantía  hipotecaria é un contrato no que unha persoa, o  prestatario recibe unha 

determinada cantidade de diñeiro (capital) dun prestamista, normalmente unha entidade de crédito,  

a cambio do compromiso de devolver esa cantidade mais os xuros correspondentes mediante pagos 

periódicos, denominados cotas. 

Para garantir o pago das cotas vinculase o inmoble hipotecado, a vivenda, ó préstamo, de xeito que 

co inmoble garántese o pago de ditas cotas, sen prexuízo de que poidan esixirse polo prestamista 

outras garantías. 

Para poder formalizar un contrato de préstamo hipotecario e que este sexa válido deben cumprirse 

dous requisitos formais, así outorgar escritura pública ante notario e inscribila no Rexistro da 

Propiedade. 

 

Información previa 

O prestamista, o intermediario de crédito ou o seu representante designado deben ofrecerlle ao 

prestatario ou potencial prestatario toda aquela información personalizada que este precise para 

comparar os préstamos dispoñibles no mercado, a fin de que avalíe as súas implicacións e poida 

tomar unha decisión fundada sobre a conveniencia de celebrar ou non un contrato de préstamo. Así, 

a seguinte documentación deberalle ser entregada cunha antelación mínima de 10 días naturais con 

respecto ao momento da firma do contrato: 

• Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN). A FEIN contén a información 

personalizada que o prestatario necesita para comparar os préstamos dispoñibles no mercado, 

avaliar as súas implicacións e tomar unha decisión fundada sobre a conveniencia de celebrar ou non 

un contrato de préstamo sen demora inxustificada.  Unha vez que o prestatario dera a información 

necesaria sobre as súas necesidades, situación financeira e preferencias, o prestamista, o 

intermediario de crédito ou o seu representante designado ofrecerán a FEIN ao prestatario con 

suficiente antelación, que nunca será inferior a 10 días naturais respecto do momento no que o 

prestatario quede vinculado por calquera contrato ou oferta de préstamo. 

A FEIN ten a consideración de oferta vinculante para a entidade durante o prazo pactado ata a firma 

do contrato que, como mínimo, deberá ser de 10 días hábiles. Despois do texto introdutorio, no cal 

se identifica ao prestatario, a FEIN debe conter a seguinte información: 

− Datos do prestamista. 

− Datos do intermediario de crédito, no seu caso. 

− Características principais do préstamo. 

− Tipo de xuro e outros gastos. 

− Periodicidade e número de pagos. 

− Importe de cada cota. 

− Táboa ilustrativa de reembolso, no seu caso. 

− Outras obrigas. 

− Reembolso anticipado e condicións do mesmo. 

− Elementos de flexibilidade. 

− Outros dereitos do prestatario. 

− Reclamacións. 

− Consecuencias para o prestatario do incumprimento dos compromisos vencellados ao 

préstamo. 

− Información adicional, no seu caso. 

− Identificación do supervisor do prestamista. 



• Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE). Nela informarase ao prestatario ou potencial 

prestatario da existencia das cláusulas ou elementos máis relevantes. No seu caso, debe incluír, polo 

menos, referencias ao seguinte: 

− Índices oficiais de referencia utilizados para fixar o tipo de xuro aplicable. 

− A existencia de límites mínimos no tipo de xuro aplicable como consecuencia da variación á 

baixa dos índices ou tipos de xuro aos que aquel está referenciado. 

− A posibilidade de que se produza o vencemento anticipado do préstamo como consecuencia 

da falta de pagamento e os gastos derivados diso. 

− A distribución dos gastos asociados á concesión do préstamo. 

− Que se trata dun préstamo en moeda estranxeira. 

• En caso de tratarse dun préstamo a tipo de xuro variable, un documento separado cunha 

referencia especial ás cotas periódicas a satisfacer polo prestatario en diferentes escenarios de 

evolución dos tipos de xuro. 

• Copia do proxecto de contrato, cuxo contido se deberá axustar ao contido dos tres 

documentos anteriores e incluirá, de forma desagregada, a totalidade dos gastos asociados á sinatura 

do contrato. 

• Información clara e veraz dos gastos correspondentes a cada unha das partes do contrato, os 

cales se distribuirán da seguinte forma: 

− Os gastos de taxación do inmoble corresponderán ao prestatario e os de xestoría ao 

prestamista. 

− Os aranceis notariais da escritura do préstamo hipotecario asumiraos o prestamista e os das 

copias asumiraos quen as solicite. 

− Os gastos de inscrición das garantías no rexistro da propiedade corresponderanlle ao 

prestamista. 

− O pago do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados realizarase 

de conformidade co disposto na normativa tributaria aplicable. 

• Cando o prestamista, intermediario de crédito ou o seu representante lle requira ao 

prestatario a subscrición dunha póliza de seguro en garantía do cumprimento das obrigas do 

contrato de préstamo, así como a subscrición dun seguro de danos respecto do inmoble obxecto de 

hipoteca e do resto de seguros previstos na normativa do mercado hipotecario, deberá entregar ao 

prestatario por escrito as condicións das garantías do seguro que esixe. 

• Cando estea previsto que o préstamo se formalice en escritura pública, a advertencia ao 

prestatario da obriga de recibir asesoramento personalizado e gratuíto do notario elixido por aquel 

para a autorización da escritura pública do contrato de préstamo, sobre o contido das consecuencias 

da información contida na documentación que se entrega. 

Ademais, o prestamista subministrará ao prestatario toda a información que fora necesaria e, en 

particular, responderá ás consultas formuladas polo prestatario acerca do contido, significado e 

transcendencia práctica dos documentos entregados. As explicacións deberán conter exemplos de 

aplicación práctica das cláusulas financeiras, en diversos escenarios de conxuntura económica, 

especialmente das relativas a tipos de xuro e, no seu caso, dos instrumentos de cobertura de riscos 

financeiros que se subscriban con ocasión do préstamo. 

 

Importe do préstamo 

É importante salientar respecto á suma de diñeiro ó que pode acceder o prestatario, si se teñen en 

conta  elementos tales como a súa solvencia económica, o valor de taxación do inmoble e a 

porcentaxe de financiamento. 



En primeiro lugar, o prestamista debe avaliar en profundidade a solvencia do potencial prestatario, 

así como a do fiador ou garante, antes de celebrar un contrato de préstamo. Para iso, ten en conta, 

entre outros, a situación laboral, os ingresos actuais e os previstos ao longo da duración do préstamo, 

os activos que ten en propiedade, os aforros, os gastos fixos, os compromisos xa asumidos e os 

ingresos previstos trala xubilación, en caso de que prevea que unha parte do préstamo se reembolse 

despois da finalización da súa vida laboral.  Ademais, o prestamista debe consultar o historial 

crediticio do prestatario na Central de Información de Riscos do Banco de España (CIRBE). En 

ningún caso o prestamista poderá repercutir o custe da avaliación da solvencia ao potencial 

prestatario. Debe terse en conta que a incorrecta avaliación da solvencia do prestatario non lle 

outorga ao prestamista a facultade de resolver, rescindir ou modificar con posterioridade o contrato 

de préstamo, salgo que se demostre que o prestatario ocultou ou falsificou conscientemente a 

información coa que se levou a cabo a avaliación. 

A taxación do inmoble é outro factor determinante á hora de conceder o préstamo. Trátase dunha 

estimación do valor que o inmoble ten no momento da realización do contrato e hai que ter en conta 

que ese valor pode variar co paso do tempo. A taxacións deberá ser realizada por unha sociedade de 

taxación, un servizo de taxación dunha entidade de crédito ou por un profesional homologado 

independente do prestamista ou do intermediario de crédito inmobiliario. É moi importante sinalar 

que o  prestatario pode elixir libremente ao taxador do inmoble. O taxador debe emitir o informe ou 

certificado nun máximo de 2 meses contados desde que se realizou a última inspección ocular do 

inmoble e ten unha validez de 6 meses contados desde a súa emisión. 

Así mesmo, o valor de taxación do inmoble terase en conta para determinar a porcentaxe de 

financiamento, xa que os créditos inmobiliarios estarán garantidos, en todo caso, pola hipoteca 

inmobiliaria constituída sobre o pleno dominio da totalidade do inmoble. O capital que o 

prestamista entrega ao prestatario a través do préstamo hipotecario non poderá exceder do 60% do 

valor de taxación do ben inmoble, salvo que o préstamo se contrate para a construción, 

rehabilitación ou adquisición dunha vivenda, caso no que poderá chegar ata o 80%. En caso de que 

o prestatario conte cun aval bancario doutra entidade de crédito ou se o préstamo está cuberto por 

un seguro de crédito, a porcentaxe de financiamento poderá alcanzar o 90% do valor de taxación. 

Se unha vez analizada toda esta información o prestamista denega a solicitude do préstamo, este 

deberá informar por escrito e sen demora ao potencial prestatario e, no seu caso, ao fiador ou 

avalista do resultado. Neste caso, o prestamista deberá advertilos motivadamente de dita denegación. 

 

Requisitos formais de constitución e control de transparencia 

Os contratos de préstamo formalízanse en escritura pública outorgada ante o notario elixido polo 

prestatario, quen previamente á formalización deberá comprobar que o prestamista ou o 

intermediario de crédito cumpren todas as súas obrigas. 

Deste xeito, o prestamista deberá remitirlle ao notario a documentación que o primeiro lle debe 

ofrecer ao prestatario, xunto  coa manifestación asinada polo prestatario na que declara que recibiu 

toda a documentación e lle foi explicado o seu contido. A remisión desta documentación ao notario 

non pode ocasionar ningún custe para o cliente. 

Unha vez recibida a documentación, o notario verificará o cumprimento dos requisitos de 

información. Tras a acreditación deste cumprimento, o notario fará constar nunha acta previa á 

formalización do préstamo hipotecario o seguinte: 

• O cumprimento da entrega de documentación por parte do prestamista cunha antelación 

mínima de 10 días naturais respecto ao momento da firma do contrato, así como do prazo mínimo 

de 10 días hábiles de vinculación da FEIN. 

• A as cuestións expostas polo prestatario e o asesoramento prestado polo notario. 



• Deberá informar individualizadamente do asesoramento prestado polo notario en relación 

coas cláusulas específicas recollidas na FEIN e na FiAE, de maneira individualizada e con 

referencia expresa a cada unha delas. 

• O prestatario responderá un test en presenza do notario, co obxecto de concretar a 

documentación entregada e a información subministrada. 

O notario debe estender esta acta a máis tardar o día anterior ao da autorización da escritura pública 

do contrato de préstamo, para o cal o prestatario deberá comparecer ante o notario. Esta acta non 

xerará custe arancelario algún. 

É preciso ter en conta que a obriga de comparecencia ante o notario e as normas de protección 

previstas para o prestatario se estenden tamén ás persoas físicas que exerzan de fiadoras ou garantes 

do préstamo. 

En caso de que o notario non poida acreditar documentalmente o cumprimento en tempo e forma 

das obrigas de información e documentación do prestamista ou se o prestatario non comparecese 

para ser asesorado polo notario, este expresará esta circunstancia na acta, non podendo autorizar a 

escritura pública do préstamo. 

O notario inserirá na escritura pública do préstamo unha anotación identificativa da acta 

anteriormente descrita, na que expresará o número de protocolo, o notario autorizante, a data de 

autorización e a afirmación do notario de que o prestatario recibiu en prazo a documentación e o 

asesoramento legalmente previsto. É imprescindible que figure a devandita anotación para que os 

rexistradores da propiedade, mercantís e de bens inmobles inscriban a escritura do préstamos nos 

seus rexistro. 

A actuación do notario no proceso de contratación do préstamo non exime ao prestamista da súa 

obriga de dar ao prestatario as explicacións e aclaracións sobre os efectos e cargas derivados do 

préstamo. 

 

Determinación dos prazos 

Todo contrato de préstamo hipotecario leva aparellado un PRAZO DE VENCEMENTO ou DE 

AMORTIZACIÓN, é dicir ten un prazo preestablecido para a devolución do capital prestado. 

A duración da hipoteca é un elemento importante a ter en conta á hora de contratar un préstamo 

hipotecario, xa que aínda que a establecemento dun prazo maior implica unhas  cotas de 

amortización menores, pero alargar moito o prazo de duración da hipoteca supón pagar mais xuros. 

É importante sinalar, que  acurtar moito dito prazo  pode supor que o prestatario teña que soportar 

unha carga financeira mensual moi elevada.  Do que se trata é de buscar un equilibro entre ambas 

opcións para fixar co prestamista ou o intermediario de crédito un prazo que sexa alcanzable. Todo 

o anterior o é sen prexuízo  de que exista a posibilidade de realizar amortizacións anticipadas 

parciais que acurten o prazo ou a cota , ou aumentar ou reducir o prazo a través dunha novación do 

contrato. 

 

Produtos vinculados 

É habitual que os prestamistas ofrezan certos produtos coa contratación do préstamo hipotecario, 

como é o caso dos seguros. Sen embargo, os únicos produtos que a lei establece como obrigatorios 

para a contratación da hipoteca son o seguro que garanta o cumprimento das obrigas recollidas no 

contrato de préstamo e o seguro de danos do inmoble hipotecado que cubra incendios e outros 

danos provocados pola natureza. Ningún outro produto é exixible legalmente. Se o prestamista 

esixe calquera outro produto para a contratación do préstamo hipotecario hai que saber que a súa 

contratación non é obrigatoria legalmente. 



Hai que ter en conta que aínda que estes seguros sexan de obrigada contratación xunto co préstamo 

hipotecario, o prestamista debe aceptar pólizas alternativas daqueles provedores que ofrezan unhas 

condicións e é un nivel de prestacións equivalentes ás propostas polo prestamista, quen non poderá 

cobrar comisión ou gasto algún pola análise das pólizas alternativas que se lle presenten. Ademais, 

o feito de que o prestamista acepte unha póliza alternativa a aquela proposta por este non poder 

supor un empeoramento de calquera das condicións do préstamo hipotecario. 

En cambio, o prestamista si pode facer bonificacións polos produtos contratados en conxunto co 

préstamo hipotecario, para o cal deberá demostrar que os produtos vinculados que se contraten 

conxuntamente carrexan un claro beneficio para os prestatarios. 

 

Garantías 

Para poder obter un crédito inmobiliario é imprescindible aportar algunhas garantías de pago do 

mesmo. A garantía hipotecaria sobre o ben inmoble obxecto do préstamo hipotecario é unha 

característica  esenciais deste tipo de préstamos. 

A GARANTÍA HIPOTECARIA supón que o inmoble se pon a disposición do prestamista como 

garantía de pago da hipoteca, xa que os préstamos hipotecarios deben estar garantidos, en todo caso, 

con primeira hipoteca sobre o pleno dominio. A pesar disto, hai que ter en conta que durante a 

duración do préstamo hipotecario a vivenda hipotecada é propiedade do consumidor, conservando 

todos os dereitos que da propiedade se derivase, de modo que pode vendela, alugala ou volvela a 

hipotecar, sempre que non prexudique ó prestamista. 

Pero tamén cabe a posibilidade de que o prestamista esixa outro tipo de garantías, como a 

GARANTÍA PERSOAL ou AVAL. Esta é a forma de garantir o pago da hipoteca, que se poderá 

pactar por un prazo determinado ou para toda a vida do préstamo hipotecario. O avalista (a persoa 

que avala) comprométese a facer fronte ao pago do préstamo hipotecario  no suposto de que o 

avalado (o prestatario) non poida facer fronte a dito pago. A responsabilidade que adquire o avalista 

é accesoria e subsidiaria. 

Ademais destas garantías, o prestamista ou intermediario de crédito inmobiliario poderá esixirlle ao 

prestatario a subscrición dunha póliza de seguro en garantía do cumprimento das obrigas do 

contrato de crédito inmobiliario. 

En todo caso, na escritura da hipoteca deberá facerse constar se a vivenda hipotecada é a vivenda 

habitual do prestatario ou non, o cal é importante de cara á execución da garantía hipotecaria. 

 

Tipos de xuros e índices de referencia 

O tipo de xuro é o prezo que a entidade de crédito cobra por prestar o diñeiro. É un elemento do 

contrato que deberá ser negociado entre as partes, posto que non existe ningunha norma que fixe a 

súa contía, coa excepción da prohibición dos xuros abusivos. 

Os préstamos hipotecarios poden vir referenciados a distintos tipos de xuro, así xuro fixo, variable 

ou mixto. 

Se o tipo de xuro se mantén constante ao longo de toda a vida do préstamo hipotecario estamos ante 

un TIPO DE XURO FIXO. Nestes casos, saberás en todo momento cales son os xuros que debes 

pagar, de tal modo que estarás protexido das posibles subidas dos tipos de xuro, pero tampouco te 

beneficiarás das baixadas que poida haber, pagando así a mesma cota todos os meses. 

Se o tipo varía ao longo da vida do préstamo hipotecario estamos ante un TIPO DE XURO 

VARIABLE, cuxa variación se actualizará nas datas pactadas. Cando se establece un préstamo 

hipotecario cun tipo variable, os xuros a pagar desagréganse en dous conceptos: tipo de referencia 

pactado (normalmente Euribor), que será a parte variable, e un diferencial fixo, sendo a suma destes 

dous conceptos os xuros que cobrará o prestamista. 



Neste tipo de préstamos, referenciados a un tipo de xuro variable, este variará cada certo tempo en 

función da referencia que se acordou. Os tipos de xuro oficiais son obtidos ou elaborados polo 

Banco de España, o que facilita o seu coñecemento. Actualmente existen os seguintes ÍNDICES DE 

REFERENCIA oficiais: 

• Euribor (Referencia interbancaria a un ano). 

• Mibor (Tipo interbancario a un ano). Este índice só é oficial para os préstamos hipotecarios 

anteriores ao 1 de xaneiro de 2000. 

• Tipo de rendemento interno no mercado secundario da débeda pública. 

• Tipo dos préstamos hipotecarios a máis de tres anos concedidos polo conxunto das entidades 

de crédito (IRPH). 

• Tipo medio dos préstamos hipotecarios entre un e cinco anos, para adquisición de vivenda 

libre, concedidos polas entidades de crédito na zona do euro. 

• Permuta de xuros/Interest Rate Swap (IRS) ao prazo de cinco anos. 

Nos préstamos concedidos a tipo variable, xuntarase un documento separado cunha referencia 

especial ás cotas periódicas a satisfacer polo prestatario en diferentes escenarios de evolución dos 

tipos de xuro. 

Un dos principais riscos que asume o cliente ao contratar un préstamo hipotecario a xuro variable é 

unha subida dos tipos de xuro, xa que estes soben sobre a cota. Para minimizar ese risco, o 

prestatario pode contratar algún instrumento, produto ou sistema de cobertura do risco de 

incremento do tipo de xuro. Débese ter en conta que as coberturas ofrécense por períodos de tempo 

curtos, non alcanzando a duración total do préstamo hipotecario. Á hora de contratar este tipo de 

produtos hai que analizar as implicacións económicas e legais da súa contratación así como os 

custos que pode carrexar a súa cancelación, os cales poden chegar a ser extremadamente altos. 

Outro tipo de préstamo hipotecario é aquel que ten establecido un  TIPO DE XURO MIXTO. Neste 

caso, prestamista e prestatario acordan o pago dun tipo de xuro fixo durante os primeiros anos de 

duración do préstamo, o cal posteriormente pasa a ser variable ata o vencemento do préstamo. 

Non se debe confundir o tipo de xuro mixto co TIPO DE XURO COMBINADO. Este último 

mestura o tipo fixo e o tipo variable simultaneamente na cota da hipoteca, de xeito que o  prestatario 

non teña que pagar dúas cotas de hipoteca ao mesmo tempo, senón que a estes préstamos se lles 

aplica unha media de ambos tipos de xuro. Así, o tipo de xuro aplicado variará en cada unha das 

revisións en proporción ao capital que teña como referencia o tipo variable. 

 

Cláusulas chan 

Débese ter en conta que nos contratos de préstamo hipotecario nos que se estableza un tipo de xuro 

variable non se poderá fixar un límite á baixa do tipo de xuro. É dicir, non se permite o 

establecemento de cláusulas chan nos contratos de crédito inmobiliario. 

 

Gastos e comisións 

A formalización de préstamos hipotecarios supón o pagamento de determinado tipo de gastos e 

comisións. O prestamista só pode cobrar comisión ou repercutir gastos por servizos relacionados 

cos préstamos que foron solicitados en firme ou aceptados expresamente polo prestatario e teñen 

que responder a servizos efectivamente prestados ou que se poidan acreditar. 

Segundo a lexislación reguladora dos contratos de crédito inmobiliario, os GASTOS serán 

asumidos polas partes do seguinte xeito: 

• O prestatario asume os gastos de taxación do ben inmoble. 



• O prestamista asume os gastos de xestoría, os aranceis notariais e os de inscrición das 

garantías no rexistro da propiedade. 

• En canto ao pagamento do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos 

documentados, hai que acollerse ao establecido na normativa tributaria aplicable. 

 

Se no período de duración do préstamo hipotecario se produce algunha subrogación, o novo 

prestamista debe reintegrarlle ao antigo prestamista a parte proporcional dos gastos e do imposto de 

transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados que este pagou no momento da 

constitución do préstamo. 

En canto ás COMISIÓNS, o seguinte listado enumera as comisións permitidas para os contratos de 

crédito inmobiliario: 

• Comisión de apertura: é a cantidade de diñeiro que o prestamista cobra ao formalizar o 

préstamo hipotecario. Engloba a totalidade dos gastos de estudo, tramitación, concesión do 

préstamo ou outros similares inherentes á actividade do prestamista ocasionados pola concesión do 

préstamo. Inclúe tamén calquera comisión por cambio de moeda correspondente ao desembolso 

inicial do préstamo. 

• Comisión por novación do tipo de xuro: é a cantidade de diñeiro que o prestamista cobra por 

substituír un tipo de xuro variable por outro fixo. Só se pode cobrar durante os 3 primeiros anos de 

vixencia do contrato de préstamo, sen que poida superar a perda financeira que puidera sufrir o 

prestamista, sen superar o límite do 0,15% do capital reembolsado anticipadamente. 

• Comisión por subrogación por cambio de debedor: é a cantidade que o prestamista cobra 

cando se produce un cambio na figura do debedor, por exemplo cando se compra unha vivenda dun 

promotor inmobiliario. Esta comisión pode cobrarse en caso de que substitúa un tipo de xuro 

variable por outro fixo e só durante os 3 primeiros anos de vixencia do contrato de préstamo. A 

contía non pode superar a perda financeira que puidera sufrir o prestamista, sen superar o límite do 

0,15% do capital reembolsado anticipadamente. 

• Comisión por amortización total anticipada: é a cantidade de diñeiro que o prestamista 

cobra en concepto de comisión pola cancelación do préstamo hipotecario. Neste caso, as partes 

poden establecer no contrato esta comisión a favor do prestamista para algún dos seguintes supostos: 

 Nos contratos de préstamo a tipo de xuro variable, ou naqueles tramos variables de calquera 

outro préstamo, a comisión só se poderá cobrar durante os 3 ou 5 primeiros anos de vixencia do 

préstamo hipotecario, segundo a opción escollida, e non poderá exceder do importe da perda 

financeira que puidera sufrir o prestamista nos seguintes casos, os cales son excluíntes entre si: 

− Un máximo do 0,25% do capital reembolsado anticipadamente durante os 3 primeiros anos 

de vixencia do contrato de préstamo. 

− Un máximo do 0,15% do capital reembolsado anticipadamente durante os 5 primeiros anos 

de vixencia do contrato de préstamo. 

 Nos contratos de préstamo a tipo fixo, ou naqueles tramos fixos de calquera outro préstamo, 

a comisión non poderá exceder do importe da perda financeira que puidera sufrir o prestamista, cos 

seguintes límites: 

− Un máximo do 2% do capital reembolsado anticipadamente durante os 10 primeiros anos de 

vixencia do contrato de préstamo ou desde que resulta aplicable o tipo fixo. 

− Un máximo do 1,5% do capital reembolsado anticipadamente desde a fin do período anterior 

ata o final da vida do préstamo. 

• Comisión por amortización parcial anticipada: é a cantidade de diñeiro que o prestamista 

cobra cando se produce unha amortización parcial de capital en base aos trámites administrativos 

que debe facer. As partes poden establecer no contrato esta comisión a favor do prestamista para 

algún dos seguintes supostos: 



 Nos contratos de préstamo a tipo de xuro variable, ou naqueles tramos variables de calquera 

outro préstamo, a comisión só se poderá cobrar durante os 3 ou 5 primeiros anos de vixencia do 

préstamo hipotecario, segundo a opción escollida, e non poderá exceder do importe da perda 

financeira que puidera sufrir o prestamista cos seguintes límites, entre os cales as partes deberán 

escoller un, e que son excluíntes entre si: 

− Un máximo do 0,25% do capital reembolsado anticipadamente durante os 3 primeiros anos 

de vixencia do contrato de préstamo. 

− Un máximo do 0,15% do capital reembolsado anticipadamente durante os 5 primeiros anos 

de vixencia do contrato de préstamo. 

 Nos contratos de préstamo a tipo de fixo, ou naqueles tramos fixos de calquera outro 

préstamo, a comisión non poderá exceder do importe da perda financeira que puidera sufrir o 

prestamista, cos seguintes límites: 

− Un máximo do 2% do capital reembolsado anticipadamente durante os 10 primeiros anos de 

vixencia do contrato de préstamo ou desde que resulta aplicable o tipo fixo. 

− Un máximo do 1,5% do capital reembolsado anticipadamente desde a fin do período anterior 

ata o final da vida do préstamo. 

• Comisión por emisión de cheque bancario: é a cantidade de diñeiro que o prestamista cobra 

cando o cliente solicita a emisión dun cheque a nome dun terceiro, por exemplo a nome dos 

vendedores do inmoble. 

Débese ter en conta que antes o prestamista cobraba unha comisión por cancelación do préstamo 

hipotecario pero que agora legalmente non está permitido cobrar cantidade algunha por este 

concepto. 

 

Amortización e período de carencia 

A amortización representa o pago ou o conxunto de pagos que o prestatario realiza ao longo da vida 

do préstamo hipotecario para devolver todo o capital prestado. A cota de amortización, 

normalmente mensual, componse de dous elementos: o pago dos xuros devindicados e a devolución 

do capital prestado. 

A proporción da contía destinada ao pago dos xuros ou á devolución do capital prestado fíxase 

atendendo ao sistema de amortización que se acordou na hipoteca. Un sistema de amortización é o 

procedemento que o prestamista utiliza para calcular as cotas, os prazos e o importe do préstamo 

hipotecario solicitado. 

En España o sistema máis común é o sistema francés ou de cota constante. O máis significativo 

deste sistema vén dado polo feito de que nas primeiras cotas case a totalidade do importe da cota vai 

destinado ao pago de xuros, pagando apenas capital, pero a medida que se avanza na amortización a 

situación revértese, de tal maneira que ao final do préstamo hipotecario págase só capital, xa que 

apenas queda capital que xere xuros. 

Cabe a posibilidade dunha AMORTIZACIÓN PARCIAL ANTICIPADA, suposto no que o 

prestatario poderá amortizar parcialmente o préstamo facendo pagos a maiores da cota mensual que 

lle corresponde. A amortización parcial anticipada pode supor, ou ben unha redución na duración do 

préstamo (ao ser inferior a contía do préstamo), manténdose a cota que se estaba pagando; ou ben, 

unha redución na cota mensual, mantendo o prazo de duración orixinal; ou ben unha combinación 

de ambos. 

Do mesmo xeito, existe tamén a posibilidade da AMORTIZACIÓN TOTAL ou CANCELACIÓN 

ANTICIPADA DA HIPOTECA, que se produce naqueles supostos nos que o prestatario paga a 

totalidade do capital pendente de amortizar, así como os xuros devindicados, antes do prazo 

preestablecido. 



En ambos tipos de amortización, pode darse a circunstancia de que o prestamista lle esixa ao 

pretatario o pago dalgún tipo de comisión, a cal deberá estar prevista no contrato de préstamo 

hipotecario firmado polas partes. Tal e como se recolle no anterior apartado de Gastos e comisións, 

o cobro deste tipo de comisións debe seguir as seguintes regras legalmente establecidas: 

• Nos contratos de préstamo a tipo de xuro variable, ou naqueles tramos variables de calquera 

outro préstamo, a comisión só se poderá cobrar durante os 3 ou 5 primeiros anos de vixencia do 

préstamo hipotecario e non poderá exceder do importe da perda financeira que puidera sufrir o 

prestamista cos seguintes límites, entre os cales as partes deberán escoller unha das dúas opcións, e 

que son excluíntes entre si: 

 Un máximo do 0,25% do capital reembolsado anticipadamente durante os 3 primeiros anos 

de vixencia do contrato de préstamo. 

 Un máximo do 0,15% do capital reembolsado anticipadamente durante os 5 primeiros anos 

de vixencia do contrato de préstamo. 

• Nos contratos de préstamo a tipo de fixo, ou naqueles tramos fixos de calquera outro 

préstamo, a comisión non poderá exceder do importe da perda financeira que puidera sufrir o 

prestamista, cos seguintes límites: 

 Un máximo do 2% do capital reembolsado anticipadamente durante os 10 primeiros anos de 

vixencia do contrato de préstamo ou desde que resulta aplicable o tipo fixo. 

 Un máximo do 1,5% do capital reembolsado anticipadamente desde a fin do período anterior 

ata o final da vida do préstamo. 

Finalmente, cabe sinalar que en determinados supostos establécese un PERÍODO DE CARENCIA, 

que é unha opción contemplada en certos préstamos hipotecarios a través da cal o prestatario, ante 

unha situación económica complicada, trata de obter un prazo de recuperación da súa situación 

económica. 

Nun préstamo hipotecario ao falar de período de carencia hai que facer referencia a dous supostos 

diferenciados, como son á carencia de amortización, que é o suposto no que o prestatario deixa de 

amortizar o capital prestado pasando a efectuar unicamente o pago dos xuros devindicados, e á 

carencia total, suposto no que o prestatario nin amortiza capital nin paga os xuros devindicados. 

Hai que ter en conta que a carencia é unha opción á que se debe acudir só cando se teñen problemas 

puntuais. Non se debe utilizar por defecto, xa que pode carrexar importantes consecuencias 

económicas debido a que cando a entidade negocia e concede ao prestatario un período de carencia, 

o total do préstamo non diminúe, se non que aumenta, debido a que os xuros se van acumulando e 

incrementan a débeda, polo que ao finalizar o período de carencia a débeda é maior que ao comezo. 

Polo tanto, á hora de solicitar o período de carencia é conveniente calcular o custo do préstamo con 

e sen carencia, determinando como se verá afectada a cota mensual e o custo global. 

 

Novación, subrogación e cancelación da hipoteca 

Unha NOVACIÓN hipotecaria é o proceso a través do cal a entidade financeira e os prestatarios 

acordan modificar as condicións dun préstamo hipotecario (condicións do tipo de xuro, ampliación 

ou redución de capital, cambio de sistema de amortización, a prestación ou modificación das 

garantías persoais, alteración do prazo...) sen modificar as partes intervenientes no contrato. 

A través da novación os prestatarios poden beneficiarse de reducións nos custos notariais e 

rexistrais. Ademais, a lexislación favorece o paso dun préstamo hipotecario a tipo variable a un a 

tipo fixo, xa que nese caso o prestamista inicial só poderá cobrar unha comisión por reembolso ou 

amortización anticipada que non supere a perda financeira sufrida por este, sempre co límite do 0,15% 

do capital reembolsado anticipadamente. Esta regra aplica para os 3 primeiros anos de vixencia do 

contrato de préstamo hipotecario. Unha vez pasado este prazo, o prestamista orixinario non poderá 

esixir ningún tipo de comisión pola novación. 



A escritura que documente a novación do préstamo hipotecario está exenta do pagamento do 

Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados. 

Cando se trate dunha SUBROGACIÓN POR CAMBIO DE ACREDOR, que se produce naqueles 

supostos nos que o prestatario pacta con outro prestamista unhas mellores condicións para o seu 

préstamo hipotecario, no proceso de subrogación, o novo prestamista deberá presentar unha oferta 

vinculante na que aparezan reflectidas as condicións financeiras do novo préstamo hipotecario. 

Unha vez realizada a aceptación de dicha oferta por parte do consumidor o novo prestamista 

notificará ao prestamista orixinario a súa disposición para subrogarse, solicitando ao mesmo tempo 

unha certificación do importe da débeda pendente, que lle será entregada no prazo de 7 días naturais. 

Entregada a certificación, o prestamista orixinario poderá ofrecerlle ao debedor unha modificación 

das condicións do seu préstamo nos 15 días posteriores á súa entrega. Durante este período de 

tempo non se pode formalizar a subrogación. Transcorridos eses 15 días sen que se acepte a 

novación do préstamo orixinario, o novo prestamista deberá entregar o capital pendente xunto cos 

xuros e demais gastos devindicados. O proceso finaliza coa elevación a escritura pública das novas 

condicións pactadas. 

Débese ter en conta que calquera prestatario pode levar a cabo unha subrogación de acredor, con 

independencia da contía do préstamo, da duración, da data de formalización, de se se recolle ou non 

a posibilidade de amortización anticipada no contrato, etc. Incluso cando a novación do préstamo 

orixinal mellore a oferta presentada polo novo prestamista, o prestamista co que inicialmente se 

firmou o préstamo hipotecario non se pode opoñer á subrogación. 

Ao igual que acontece no caso da novación, no cambio dun préstamo hipotecario a tipo variable a 

un préstamo a tipo fixo o prestamista inicial só poderá cobrar unha comisión por reembolso ou 

amortización anticipada que non supere a perda financeira sufrida por este, sempre co límite do 0,15% 

do capital reembolsado anticipadamente. Esta comisión poderase cobrar soamente durante os 3 

primeiros anos de vixencia do contrato de préstamo hipotecario. Unha vez pasado este prazo, o 

prestamista orixinario non poderá esixir ningún tipo de comisión pola subrogación. 

A escritura que documente a subrogación dun préstamo hipotecario está exenta do pagamento do 

Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados. 

Unha vez que se produciu a devolución total da débeda debe procederse á CANCELACIÓN 

REXISTRAL DA HIPOTECA, é dicir, debe deixarse constancia no Rexistro da Propiedade de que a 

vivenda quedou libre de cargas tras a cancelación do préstamo hipotecario. 

Aínda que adoitan ser os prestamistas a través das súas xestorías os encargados de levar a cabo a 

cancelación rexistral, este trámite pode ser realizado perfectamente polo propio consumidor. 

Que pasos debes seguir para cancelar a hipoteca? Tes que solicitar ó prestamista un certificado de 

débeda de saldo cero, o cal deberá ser emitido gratuitamente e, posteriormente, debes acudir a un 

notario para solicitar a firma da escritura de cancelación, tras entregarlle o certificado de débeda 

cero. Unha vez pagado o Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados 

correspondente á escritura de cancelación do préstamo, procederás a inscribir a cancelación no 

Rexistro da Propiedade, para o que será necesario achegar a escritura de cancelación e a liquidación 

do devandito imposto. 

Hai que ter en conta que tanto para a novación como para a subrogación dunha hipoteca é preciso 

aportar unha nova taxación do inmoble e que o custe da mesma corre a cargo do prestatario. 

Finalmente, cabe sinalar que cancelación da hipoteca non leva aparellada o pago de ningún tipo de 

comisión ou gasto. 

 

 

 

 



Falta de pagamento e execución hipotecaria 

Cando se produce a falta de pagamento das cotas mensuais do préstamo hipotecario aparecen 

automaticamente os XUROS DE DEMORA que se engaden ós intereses do préstamo. No caso das 

hipotecas constituídas sobre a vivenda habitual estes xuros de demora non poden superar en máis 

dun 3% o xuro do préstamo pactado. 

Está legalmente prohibida a capitalización dos xuros de demora. É dicir, nos supostos nos que se 

levou a cabo a execución hipotecaria obtendo un valor de poxa insuficiente para facer fronte á 

débeda existente os xuros de demora serán o último concepto a satisfacer, de xeito que o capital 

obtido irá destinado a reducir o importe principal da débeda, facendo que este deixe de devindicar 

xuros. 

Á hora de contratar un préstamo hipotecario, o primeiro que hai que ter en conta é que en España 

rexe o principio de RESPONSABILIDADE ILIMITADA, é dicir, que o debedor responde das súas 

débedas con todos os seus bens, presentes e futuros, o que significa que da débeda asumida a través 

do préstamo respóndese non só co inmoble hipotecado senón tamén con todos os bens que poidan 

integrar o patrimonio do prestatario. 

Con todo, existe unha excepción a este principio universal, xa que as partes poden pactar 

expresamente o que se coñece como DACIÓN EN PAGO, a través da cal a débeda se limita 

soamente ao ben hipotecado. Así, o prestatario entrega en pago a vivenda sobre a que recae o 

préstamo hipotecario, quedando deste xeito liberado da totalidade da débeda e deixando a salvo o 

resto do seu patrimonio. 

Así mesmo, pódese producir o vencemento anticipado do préstamo cando o debedor non cumpre 

coas súas obrigas de pagamento. Isto coñécese como EXECUCIÓN HIPOTECARIA e a partir deste 

momento o prestamista pode reclamar o importe total do capital non amortizado xunto cos xuros 

ordinarios, os xuros de demora e os gastos devindicados. 

Pero para que o prestamista poida efectuar a execución hipotecaria é necesario que concorran 

conxuntamente os seguintes requisitos: 

• Que o prestatario se encontre en mora no pagamento dunha parte do capital ou dos xuros do 

préstamo. 

• No referente á contía vencida e non pagada: 

− Se o atraso no pagamento das cotas se produce dentro da primeira metade da duración do 

préstamo, a execución non se poderá efectuar ata transcorridos 12 meses de falta de pagamento ou 

que este supoña o 3% da contía do capital concedido no préstamo. 

− Se o atraso no pagamento das cotas se produce dentro da segunda metade da duración do 

préstamo, a execución non se poderá efectuar ata transcorridos 15 meses de falta de pagamento ou 

que este supoña o 7% da contía do capital concedido no préstamo. 

• Que o prestamista requirira o pagamento ao prestatario concedéndolle polo menos o prazo 

dun mes para o seu cumprimento e advertíndolle de que, de non pagar, lle reclamará o reembolso 

total da cantidade pendente de pagamento. 

Cumpridos estes requisitos, se o prestatario non reembolsa o importe reclamado, o prestamista 

tratará de recuperar o importe restante do préstamo a través do procedemento de execución xudicial 

ou extraxudicial. A execución xudicial consiste en que o prestamista require xudicialmente a 

execución forzosa do ben inmoble e solicita a súa venda a través de poxa pública para recuperar a 

cantidade pendente de pago, así como o pago das costas procesuais. No caso de execución 

extraxudicial, o prestamista pon á venda o inmoble coa intervención dun notario. 

O debedor non só perde o inmoble senón que, no seu caso, tamén seguirá respondendo da débeda 

pendente que non se puido cubrir co importe obtido da poxa. 

 



Prevese unha SUSPENSIÓN TEMPORAL DOS LANZAMENTOS ou DESAFIUZAMENTOS DA 

VIVENDA HABITUAL de PERSOAS QUE SE ATOPAN EN SUPOSTOS DE ESPECIAL 

VULNERABILIDADE por un período de sete anos a contar desde o 15 de maio de 2013. Para iso, 

establécense como supostos de especial vulnerabilidade os seguintes: 

• As familia numerosas, de conformidade coa lexislación vixente. 

• Unidade familiar monoparental con fillos a cargo. 

• Unidade familiar da que forme parte un menor de idade. 

• Unidade familiar na que algún dos seus membros teña recoñecida unha discapacidade igual 

ou superior ao 33%, situación de dependencia ou incapacitada acreditadamente para realizar unha 

actividade laboral. 

• Unidade familiar na que o debedor hipotecario se atope en situación de desemprego. 

• Unidade familiar coa que convivan, na mesma vivenda, unha ou máis persoas que estean 

unidas co titular da hipoteca ou o seu cónxuxe por un vínculo de parentesco ata o terceiro grao de 

consanguinidade ou afinidade, e que se atopen en situación persoal de discapacidade, dependencia, 

enfermidade grave que lles incapacite de forma temporal ou permanente para realizar unha 

actividade laboral. 

• Unidade familiar en que exista unha vítima de violencia de xénero. 

• O debedor sexa maior de 60 anos. 

 

Ademais de atoparnos ante un dos indicados supostos, deben darse os seguintes REQUISITOS, 

esixidos para poder beneficiarse da suspensión temporal, así: 

• Que o conxunto dos ingresos dos membros da unidade familiar non supere o límite de 3 

veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) anual, de 14 pagas. Este límite 

será de 4 veces o IPREM cando se trate de familias na que algún dos seus membros teña declarada 

unha discapacidade superior ao 33%, situación de dependencia ou incapacitada acreditadamente de 

forma permanente para realizar unha actividade laboral ou que se trate dunha unidade familiar coa 

que convivan, na mesma vivenda, unha ou máis persoas que estean unidas co titular da hipoteca ou 

o seu cónxuxe por un vínculo de parentesco ata o terceiro grao de consanguinidade ou afinidade, e 

que se atopen en situación persoal de discapacidade, dependencia, enfermidade grave que lles 

incapacite de forma temporal ou permanente para realizar unha actividade laboral. Aplicarase un 

límite de 5 veces o IPREM para os supostos nos que o afectado sexa unha persoa con parálise 

cerebral, con enfermidade mental ou con discapacidade intelectual, con un grao de discapacidade 

recoñecido igual ou superior ao 33%, ou persoas con discapacidade física ou sensorial, cun grao 

recoñecido igual ou superior ao 65%, así como os casos de enfermidade grave que incapacite 

acreditadamente, á persoa ou ao seu coidador, para realizar unha actividade laboral. 

• Que, nos 4 anos anteriores ao momento da solicitude, a unidade familiar sufrira unha 

alteración significativa das súas circunstancias económicas, en termos de esforzo de acceso á 

vivenda. 

• Que a cota hipotecaria sexa superior ao 50% dos ingresos netos que perciba o conxunto da 

unidade familiar. 

• Que se trate dun crédito ou préstamo garantido con hipoteca que recaia sobre a única 

vivenda en propiedade do debedor e concedido para a adquisición da mesma. 

 

Cabe prestar especial atención á regulación e protección dos debedores hipotecarios sen recursos, a 

través do coñecido como CÓDIGO DE BOAS PRÁCTICAS. A través deste búscase protexer aos 

debedores hipotecarios sen recursos. A este código só poderán acollerse aqueles debedores que 

estean no que se coñece como limiar de exclusión. Considérase que o debedor hipotecario atópase 

dentro do limiar de exclusión nas seguintes circunstancias: 



• Cando o conxunto de ingresos da unidade familiar non supera o límite de 3 veces o IPREM 

anual. Este límite será de 4 veces o IPREM en caso de que algún dos membros da unidade familiar 

teña unha discapacidade superior ao 33%, situación de dependencia ou enfermidade que lle 

incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar unha actividade laboral. Aplicarase 

un límite de 5 veces o IPREM en caso de que o debedor hipotecario sexa unha persoa con parálise 

cerebral, con enfermidade mental, ou con discapacidade intelectual, cun grao de discapacidade igual 

ou superior ao 33%, ou persoa con discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65%, así 

como nos casos de enfermidade grave que incapacite acreditadamente, á persoa ou ao seu coidador, 

para realizar unha actividade laboral. 

• Cando nos 4 anos anteriores ao momento da solicitude de adhesión ao código de boas 

prácticas, a unidade familiar sufrira unha alteración significativa das súas circunstancias 

económicas, en termos de esforzo de acceso á vivenda ou sobreviñeran en dito período 

circunstancias familiares de especial vulnerabilidade. 

• Cando a cota hipotecaria sexa superior ao 50% dos ingresos netos que perciba a unidade 

familiar. Esta porcentaxe será do 40% cando  algún dos membros da unidade familiar teña unha 

discapacidade superior ao 33%, situación de dependencia ou enfermidade que lle incapacite 

acreditadamente de forma permanente para realizar unha actividade laboral ou en caso de que o 

debedor hipotecario sexa unha persoa con parálise cerebral, con enfermidade mental, ou con 

discapacidade intelectual, cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, ou persoa con 

discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65%, así como nos casos de enfermidade 

grave que incapacite acreditadamente, á persoa ou ao seu coidador, para realizar unha actividade 

laboral. 

• Cando a unidade familiar careza doutros bens ou dereitos cos que facer fronte á débeda. 

• Cando a hipoteca fose concedida para a adquisición da única vivenda en propiedade do 

debedor. 

• Cando o préstamo hipotecario careza doutras garantías reais ou persoais ou, en caso de que 

estas existan, que careza doutros bens ou dereitos patrimoniais suficientes cos que facer fronte á 

débeda. 

• Se existen codebedores que non formen parte da unidade familiar, estes tamén deberán estar 

incluídos nas tres primeiras circunstancias anteriores. 

 

Cando o debedor hipotecario cumpra os requisitos anteriores poderá solicitar ao prestamista a 

aplicación dalgunhas das medidas recollidas no Código de Boas Prácticas, onde se establecen 3 

posibles fases de actuación: 

 

∗ Reestruturación da débeda hipotecaria 

O debedor hipotecario poderá solicitar a reestruturación da súa débeda hipotecaria antes de que se 

inicie o proceso de execución hipotecaria. O prestamista deberá ofrecer ao debedor no prazo dun 

mes un plan de reestruturación no que se concrete a execución das seguintes medidas: 

− Unha carencia na amortización de capital de 5 anos. 

− Unha ampliación do prazo de amortización de ata un total de 40 anos, a contar dende a 

concesión do préstamo. 

− Unha redución do tipo de xuro aplicable a Euribor + 0,25% durante a carencia. 

− En todo caso, inaplicaranse con carácter definitivo as cláusulas limitativas da baixada do 

tipo de xuro prevista no contrato de préstamo hipotecario. 

− Adicionalmente, os prestamistas poderán reunificar o conxunto de débedas contraídas polo 

prestatario. 



Cando a reestruturación non sexa viable dada a situación económica financeira, o debedor poderá 

solicitar unha quita do capital pendente de amortización (enténdese que o plan de reestruturación 

non é viable cando estableza unha cota hipotecaria mensual superior ao 50% dos ingresos que 

perciban conxuntamente todos os membros da unidade familiar). A quita tamén poderá ser 

solicitada unha vez iniciado o proceso de execución hipotecaria. Para determinar a quita, o 

prestamista empregará algún dos seguintes métodos de cálculo: 

− Redución nun 25%. 

− Redución equivalente á diferenza entre o capital amortizado e o que garde co total do capital 

prestado na mesma proporción que o número de cotas satisfeitas polo debedor sobre o total das 

cotas debidas. 

− Redución equivalente á metade da diferenza entre o valor actual da vivenda e o valor que 

resulte de restar ao valor inicial de taxación 2 veces a diferenza co préstamo concedido, sempre que 

o primeiro resulte inferior ao segundo. 

 

∗ A dación en pago da vivenda habitual 

A dación en pago é unha excepción ao principio de responsabilidade ilimitada. Supón a entrega da 

vivenda a cambio da cancelación da débeda garantida coa hipoteca. 

Os debedores para os que as medidas anteriores non resulten viables poderán solicitar a dación en 

pago da súa vivenda, o que supón unha cancelación da débeda e de todas as obrigacións que dela se 

derivan. A dación en pago, con todo, non é unha medida aplicable nos supostos nos que hai un 

procedemento xudicial de execución hipotecaria no que xa se anunciou a poxa ou nos casos en que 

a vivenda estea gravada con cargas posteriores. 

Asemade, se o debedor así o solicita no momento de pedir a dación en pago, poderá permanecer 

durante 2 anos na vivenda como arrendatario, satisfacendo unha renda anual do 3 % do importe 

total da débeda no momento da dación. Durante dito prazo, a falta de pagamento da renda 

devindicará uns xuros de demora do 10%. 

Do mesmo xeito, o prestamista poderá pactar co debedor a cesión dunha parte da plusvalía xerada 

polo alleamento da vivenda, en contraprestación pola colaboración que o debedor poida prestar na 

transmisión da vivenda. 

 

∗ Dereito de alugueiro en caso de execución da vivenda habitual 

Cando nunha execución hipotecaria se suspende o lanzamento, o debedor executado, desde que se 

produce dita suspensión, poderá solicitar e obter do acredor executante da vivenda o alugueiro da 

mesma por unha renda anual máxima do 3% do valor da vivenda no momento da aprobación do 

remate (auto xudicial mediante o cal se aproba a mellor oferta realizada na poxa da vivenda), 

determinado segundo taxación. 

Este arrendamento terá duración anual e prorrogarase a vontade do arrendatario ata completar o 

prazo de 5 anos e, por mutuo acordo entre o debedor executado e o adxudicatario da vivenda, 

poderá prorrogarse anualmente durante 5 anos adicionais. 


