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Execución hipotecaria. As fases do proceso

E se deixo de pagar a hipoteca, que pasa? Vou ir para o cárcere? 
Vanme embargar  todos  os  meus bens? O banco será  flexible  e 
rebaixarame o pagamento? 

O  procedemento  que  se  inicia  cando  se  deixa  de  pagar  unha 
hipoteca  é  longo  e  complexo.  Como  di  o  refrán,  “las  cosas  de 
palacio van despacio” e, afortunadamente, o proceso para que unha 
familia abandone o seu fogar e perda o título de propiedade, non é 
de  hoxe  para  mañá.  Neste  informe  intentaremos  explicalo  da 
maneira máis clara posible. O importante, manter a calma. Ninguén 
vai  ir  ó  cárcere  por  non  pagar  a  hipoteca,  e  un  procedemento 
xudicial  de  execución  hipotecaria  e  desafiuzamento  leva  o  seu 
tempo, como mínimo uns meses (a media actual está nos dezaoito). 

 Primeira fase. Deixas de pagar as cotas.

Nesta fase aínda non existe ningún procedemento xudicial. Aínda 
estás pagando pero ves que nuns meses non serás quen de facelo. 
O  interlocutor  principal  ao  que  hai  que  dirixirse  é  á  entidade 
financeira. Con ela é coa que se ten que negociar.  Namentres o 
cliente poida facer fronte ás mensualidades, aínda sabendo que en 
breve  non  será  así,  o  banco  non  ofrecerá  ningunha  solución 
alternativa.  É  moi  probable  que  ata  que  non  se  abandone  o 
pagamento resulte imposible comezar unha negociación seria coa 
entidade.

Cando deixar de pagar? É unha decisión importante. É frecuente 
acudir  a  familiares  e  amigos  en  busca  de  apoio  para  seguir 
afrontando  os  pagos,  e  en  casos  extremos,  para  cubrir  as 
necesidades básicas de comida, auga, luz e gas. Tamén é un caso 
común o das persoas que seguen pagando, pero botando man da 
totalidade da prestación do paro e sabendo que, cando deixen de 
recibila, xa non poderán facelo.

Se claramente se sabe que o momento no que non se vai poder 
seguir pagando está preto, é conveniente deixar xa de facelo. Será 
diñeiro aforrado que se poderá destinar ao coidado da familia. Unha 
ou dúas mensualidades non terán repercusión na débeda final. O 
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que está claro, é que en canto se deixa de afrontar a totalidade da 
cota se está incumprido un contrato, éntrase en mora e comezan a 
correr os intereses, moi elevados.

A partir do momento no que se deixa de pagar, a entidade inicia a 
fase de reclamación da débeda: cartas de reclamación, chamadas 
á  casa  e  ó  traballo,  ós  avais…  e  mesmo  contratación  de 
profesionais  especializados  na  persecución  de  morosos 
incentivados polas grandes comisións.
Se a dificultade económica é puntual e se conta con recuperar a 
capacidade  de  pago  a  curto  prazo,  abonda  cun  período  de 
cadencia.  Durante  un  tempo,  que  dificilmente  superará  o  ano, 
páctase co banco pagar só os intereses, sen amortizar o capital, 
facendo que se reduza a cota mensual.  Non entanto, na maioría 
dos casos, as persoas prefiren entregar a propiedade da vivenda e 
saldar a débeda para volver comezar cun alugueiro accesible, xa 
sexa  nese  piso/casa  ou  noutro/a.  Por  isto,  a  maior  parte  das 
persoas  afectadas  reclaman  o  dereito  á  dación  en  pago.  A 
dación existe na actual lei  hipotecaria, pero non como dereito do 
acredor, senón como unha mera posibilidade que as partes teñen 
que acordaren á hora de firmar o contrato. Como a maior parte da 
xente  descoñece  este  dato,  moitas  hipotecas  firmáronse  sen 
acordaren a posibilidade da dación. Esta sigue existindo, sempre 
que a entidade o permita (no 99% dos casos dirán que é imposible).

Hai que apuntar que, no caso de que existan avais, a negociación 
será máis complexa, pois non só se poderá reclamar e embargar ós 
titulares da hipoteca, senón tamén a eles, ós avais. Isto fai aínda 
máis atractivo o procedemento xudicial. Non existe maneira algunha 
de retirar aos avais da hipoteca, a non ser que a entidade financeira 
estea de acordo. Isto ocorre só se se lle ofrece outro aval ou unha 
garantía  que  o  substitúa.  O  tema  dos  avais  dificulta  tamén  a 
concesión dunha dación en pago. 

O que a entidade bancaria soe ofrecer é unha refinanciación ou 
novación.  Isto  implica  modificar  as  condicións  da  hipoteca  coa 
finalidade de reducir a cota mensual. Estas propostas non sempre 
son beneficiosas para o suxeito. Un exemplo, o de que a redución 
da cota pode ser só por un ano pero despois volve subir máis que 
ao  principio.  Coas  novacións  xéranse  gastos  adicionais  (xestor, 
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notario,  rexistro  de  propiedade…)  que  o  suxeito  terá  que 
desembolsar.  Coa  proposta  dos  préstamos  persoais  ofrecen 
compensar o diñeiro que non podemos pagar co que a entidade 
presta.  O que hai  que ter  en conta é o elevadísimo que son os 
intereses, o que desemboca nun aumento enorme da débeda. O 
que está claro, é que nunca se pode firmar nada que non se teña 
claro.

• Técnicas de negociación coa entidade financeira

Cando teñamos que comezar a negociación coa entidade, hai que 
dirixirse ao director  da oficina comunicándolle  a  situación e 
unha  proposta  de  solución.  A proposta  máis  común é  a  da 
dación en pago. Non hai un tempo definido de contestación para 
ela. Poden pasar semanas, e mesmo meses. Isto é positivo, porque 
permítelle ó afectado gañar tempo de actuación. Antes de ofreceren 
unha  resposta  definitiva,  é  probable  que  se  lle  solicite  unha 
documentación  complementaria  (recibos  para  demostrar  que  o 
suxeito está ó día no pago do IBI,  documentos acreditativos dos 
seus ingresos…). Esta tamén é boa sinal, pois indica que se está 
estudando verdadeiramente a proposta. Requisitos esenciais son os 
de que os pagos relativos á vivenda estean ó día e que non exista 
ningunha  outra  carga  sobre  o  piso  (coma  un  embargo  como 
consecuencia doutras débedas impagadas). 

Con  todo,  o  máis  probable  é  que  continúen  sen  aceptar  a 
proposta. O afectado pode volver presentar a petición por escrito, 
amparándose noutras dacións concedidas pola entidade para loitar 
pola súa. Ademais, pódese solicitar un informe dos servizos sociais 
no que se acredite a falta de recursos, ou o apoio dos servizos de 
mediación  con  entidades  financeiras  da  respectiva  comunidade 
autónoma.  Acudir  ás  PAHs  tamén  é  conveniente,  posto  que  os 
bancos séntense debilitados cando se toca a súa imaxe pública. Os 
medios  de  comunicación  como  lugar  de  denuncia  e  as  accións 
colectivas son outras alternativas.

• A posibilidade de alugar a vivenda

Se  a  dificultade  económica  que  nos  impide  pagar  a  hipoteca  é 
temporal  e  temos  algunha  alternativa  de  vivenda,  por  exemplo 
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familiar,  á  que  recorrer  sen  que  sexa  un  gran  trastorno  para 
ninguén,  alugar o piso pode ser unha opción que nos permita 
complementar a cota que xa non podemos pagar. 

Outra utilidade de alugar o piso sería manter  a posesión do 
mesmo unha vez se produza a poxa e o banco se converta no 
novo propietario. A pesar de que algunhas hipotecas teñen unha 
cláusula abusiva segundo a cal estaría prohibido alugar a vivenda, o 
certo  é  que  o  propietario  pode  efectivamente  alugar  o  seu  piso 
cando queira e a quen queira.  Se quere que este contrato sexa 
válido cun novo propietario terá que ter coidado de que non haxa 
indicios de fraude. Por exemplo, poñer o contrato a nome dunha 
persoa moi próxima (como pais ou fillos), facelo por unha renda moi 
baixa  ou  por  unha  duración  indefinida,  son  sinais  de  que  aquel 
contrato se fixo para burlar  a xustiza,  e en consecuencia o xuíz 
podería anulalo.

Aínda que é pouco probable, en caso de que o xuíz teña a certeza 
de que o contrato de aluguer é ficticio e se realizou para cometer 
fraude, poderiamos ser denunciados por alzamento de bens (artigo 
257 do Código Penal). Sobre a duración deste contrato, a Lei de 
Arrendamentos Urbanos (LAU) establece claramente que, en caso 
de execución hipotecaria, o novo propietario só terá que respectar 
os primeiros cinco anos dende a firma do contrato. Transcorridos 
estes  anos,  a  persoa  arrendataria  podería  beneficiarse  dunha 
prórroga automática durante tres anos máis, pero unicamente no 
caso de que o banco non notifique a finalización do contrato. 

• É  útil  o  código  de  boas  prácticas  aprobado  polo 
Goberno?

O  Goberno  aprobou  en  marzo  de  2012  un  Real  Decreto  de 
“medidas urxentes de protección aos debedores hipotecarios sen 
recursos”…

1) O código é voluntario para as entidades, de xeito que se 
esta non o firma, o afectado queda excluído.

2) O afectado só se pode acoller a el se:
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-Todos os membros da unidade familiar están en paro.

-A vivenda hipotecada é a única e habitual.

-Non dispón de ningún outro patrimonio.

-A hipoteca foi  concibida para acceder á vivenda (isto 
exclúe  aos  autónomos  que  hipotecaron  a  vivenda  para 
intentar salvar pequenas empresas).

-A cota hipotecaria é superior  ó 60% dos ingresos da 
unidade familiar.

-Os  avais  carecen  de  bens  ou  patrimonio  para  facer 
fronte á débeda (con que teñan unha vivenda en propiedade, 
abonda).

Estes requisitos deixan fóra á maior parte da xente afectada.  No 
caso de que alguén se poida acoller a el, sabemos que a dación 
en pago non é a primeira opción. A entidade terá que facer unha 
oferta  de  refinanciación  (cunha  serie  de  opción,  que  inclúen  a 
posibilidade de aumentar a hipoteca ata corenta anos), e só no caso 
de que a proposta final supoña unha cota mensual de máis do 60% 
dos ingresos familiares, se terá opción a rebaixarse a débeda ou á 
dación en pago.

En conclusión,  máis ben parece que o código foi  aprobado para 
limitar  e  reducir  as  dacións  en  pago,  ao  tempo  que  para  forzar 
refinanciamentos que a propia xente afectada non desexa. De feito, 
foi  significativo que a partir  da aprobación do decreto en poucas 
semanas  a  maioría  das  entidades  se  apresurasen  a  asinar  e 
adherirse a este código voluntario.

• Recursos útiles
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1) Axudas da Administración. En canto se teñen dificultades 
económicas  severas  que  comprometan  os  mínimos  vitais 
(vivenda, alimentación, servizos básicos, escola dos nenos), 
cómpre dirixirse aos servizos sociais municipais e ás oficinas 
de  vivenda  da  vosa  comunidade  autónoma.  Hai  diversas 
axudas que seguramente non resolvan o problema, pero que 
axudarán de forma parcial.

2) Servizos  institucionais  de  mediación. Distintas 
comunidades autónomas e concellos impulsaron servizos de 
mediación  entre  as  persoas  afectadas  e  as  entidades 
financeiras.  Só  actúan  en  casos  de  vivenda  habitual  e 
recomendan que as persoas se poñan en contacto con eles o 
antes posible,  tan pronto como empezan as dificultades de 
pagamento. Ao dirixirse a eles é preciso expresar claramente 
que  é  o  que  se  busca,  para  evitar  que  a
mediación poida converterse nunha estratexia que o banco 
utilice  para  convencer  ao  afectado  de  facer  un 
refinanciamento que en verdade non desexa.

3) Reclamación ante a entidade e o Banco de España. Todas 
as entidades dispoñen da figura do defensor do cliente, e todo 
cliente que considere que recibiu un trato inxusto pode enviar 
unha  queixa  por  escrito.  Cando  esta  queixa  se  admite  a 
trámite,  o  defensor  ha  de  pedir  ás  dúas  partes  tanta 
documentación  como  sexa  necesaria  para  finalmente  ditar 
unha  resolución  nun  prazo  máximo  de  dous  meses.  Esta 
resolución  ten  que  ser notifi-
cada por escrito tanto ao cliente coma á entidade. O Banco de 
España dispón dun servizo de reclamacións onde se poden 
denunciar  malas  prácticas  bancarias.  Un  requisito  para
utilizalo é ter utilizado antes a vía do defensor do cliente da 
entidade. A reclamación tense que facer por escrito mediante 
un  formulario  oficial  que  se  pode  encontrar  na  súa 
web: www.bde.es

 Segunda fase. O proceso xudicial.

A  entidade  inicia  o  procedemento  para  reclamar  a  débeda 
impagada.  Pode  empezar  dende  o  mesmo momento  en  que  se 
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deixa de pagar, xa que se produce un incumprimento do contrato. 
Normalmente, as entidades esperan como mínimo tres meses antes 
de comezar o procedemento formal, pero hai que saber que con só 
un non pagamento xa se pode iniciar.  Un problema engadido da 
lexislación  española  é  o  que  se  coñece  como  «vencemento 
anticipado»:  a  partir  do  momento  en  que  se  produce  o  non 
pagamento, a entidade pode reclamar non só as cotas impagadas 
máis os intereses de demora acumulados, senón todo o préstamo 
pendente de pagamento.

• A vía xudicial

Comeza coa chegada dun burofax á casa do afectado que funciona 
a modo de carta certificada. O procedemento seguirá adiante unha 
vez aceptada ou non a carta.  Se neste  momento non se pagan 
canto antes as cotas pendentes máis os intereses xerados o banco 
presentará  unha  demanda  no  xulgado  e  todas  as  persoas  que 
consten como titulares do préstamo recibirán a notificación de inicio 
do  procedemento  de  execución  xudicial.  Con  esta  demanda,  o 
xulgado dará dez días para pagar.  Se non se consigue pagar, 
fixarase a data de subasta da vivenda hipotecada.

Durante todo o procedemento, e ata o día e a hora da poxa, hai un 
único  xeito  de  detelo  (válida  só  para  os  casos  de  vivenda 
habitual): pagar a totalidade do que se debía no momento en 
que se puxo a demanda,  máis os intereses de demora e as 
costas  xudiciais,  pero  aforrando  polo  momento  a  totalidade  da 
débeda hipotecaria.

Quen  deixa  de  pagar  é  porque  non  pode,  e  dificilmente  poderá 
neste caso.  O día fixado, a vivenda sairá a poxa polo valor de 
taxación  que  consta  no  contrato  hipotecario  (que  habitualmente 
coincide coa taxación inicial, aínda que podería ser diferente). En 
teoría, a lei permite que calquera persoa poida participar, logo de 
consignación dun depósito equivalente ao 30% do prezo, e que o 
mellor ofertante poida adxudicarse a vivenda sempre que supere o 
70% do valor de poxa. Pero na práctica, coa crise, case todas as 
poxas quedan desertas, e neste caso o banco ten vinte días para 
comunicar  ao  xulgado  se  se  adxudica  a  vivenda  polo  100% da 
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débeda  ou  polo  60%  do  valor  de  taxación.  O  banco  adoita 
aproveitar esta oportunidade.

O artigo  119 da  Constitución española  recoñece o  dereito  a 
acceder  á  xustiza  gratuíta.  A  lei  de  1996  que  regula  o 

procedemento para acceder á xustiza gratuíta recoñece este dereito 

a todos os cidadáns que non poden pagarse a asistencia xurídica 

sempre que os ingresos por unidade familiar non superen o dobre 

do IPREM vixente (no 2012, o IPREM é de 7.455,14 euros anuais). 

A xustiza  gratuíta,  é  dicir,  avogado  e  procurador  de  oficio, 
pódese  solicitar  en  calquera  momento  do  procedemento,  e 

serve para distintas cousas. En primeiro lugar, para persoarnos e 

polo  tanto  asegurarnos  de  que  recibimos  toda  a  información  e 

temos oportunidade de presentar escritos. En segundo lugar, para 

gañar  tempo,  xa  que  no  momento  de  solicitala  detéñense  as 

actuacións  ata  que  teñamos  resposta  e  saibamos  se  nola 

concederon. En terceiro lugar, para evitar que nos cobren as taxas 

xudiciais cando menos durante o tempo en que as nosas condicións 

económicas non melloren; enténdese que se se accede á xustiza 

gratuíta  polo  procedemento  de  execución  tamén  se  carece  de 

diñeiro para pagar as taxas xudiciais. No caso dunha denegación, 

hai dispoñible un recurso nun prazo de cinco días.

O máis importante é seguir mantendo a negociación coa entidade, 

nunca perderlle o pulso.

• A vía extraxudicial

Se ben a vía xudicial é a máis utilizada polas entidades á hora de 

realizar unha execución hipotecaria, a finais de 2011 a Plataforma 
de Afectados pola Hipoteca denunciaba que tiña comezado a 
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recibir casos de persoas ás que as entidades reclamaban o non 
pagamento  da  hipoteca  por  medio  dunha  vía  ata  entón 
descoñecida: o procedemento extraxudicial. En realidade, case 

todos  os  contratos  hipotecarios  conteñen  esta  posibilidade  na 

escritura pública, de maneira que o banco pode decidir se executar 

a hipoteca por vía xudicial ou extraxudicial.

Se ben a vía xudicial xa foi amplamente denunciada por inxusta e 

expeditiva, a vía extraxudicial supéraa. En primeiro lugar, porque é 
máis rápida (pódese resolver en tres meses). En segundo lugar, 

porque se executa ante notario e, polo tanto,  a persoa afectada 
non  ten  dereito  á  xustiza  gratuíta,  quedando  en  absoluta 

indefensión.  En  terceiro  lugar,  porque  ata  agora  desenvolvérase 

cunha sistema de tres poxas que, se quedasen desertas, permite á 
entidade adxudicarse a vivenda sen un tipo mínimo. É dicir, a 

partir dun euro. Na primeira poxa, a vivenda sae polo 100% do valor 

de  taxación;  na  segunda,  polo  75%,  e  na  terceira,  sen  mínimo 

fixado.  Igual  que  nas  poxas  xudiciais,  coa  crise  todas  as  poxas 

extraxudiciais  quedan  desertas,  así  que  permiten  ás  entidades 

adxudicarse  o  piso  polo  importe  que  lles  pareza  oportuno,  e  a 

persoa debedora debe cargar coa diferenza que non quede cuberta 

por este importe.

Tras  meses  de  loita  das  diferentes  plataformas  contra  os 

desafiuzamentos,  conseguiuse  que  o  goberno  aplicase  o  Real 

Decreto Lei do 9 de marzo de 2012, que modifica o procedemento 

extraxudicial  e,  en  casos  de  vivenda  habitual,  equipárao  á  vía 

xudicial, reducindo a poxa a unha e fixando o tipo mínimo ao 60%. 

Non  obstante,  persiste  o  problema  de  que  se  trata  dun 
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procedemento máis rápido e con menos garantías para o debedor, 

mantense o problema substancial: a adxudicación polo 60%, igual 

que na vía xudicial, supón deixar as persoas endebedadas de por 

vida. 

O único xeito de evitar a vía extraxudicial é non recollendo a 
notificación notarial que se recibe no domicilio.  Neste caso, o 
banco terá que ir pola vía xudicial ordinaria. Tamén cabe lembrar 

que,  a  pesar  de  que  a  adxudicación  por  vía  notarial  sexa  máis 

rápida que a xudicial, o notario non pode executar a débeda nin o 

desafiuzamento.  Para  facer  isto,  a  entidade  terá  que  recorrer 

igualmente á vía xudicial.

 Terceira fase. A vivenda está subastada

Unha vez producida a poxa, no actual contexto de crise (no que 
as poxas quedan baleiras) hai un dobre problema:  a débeda 
restante e a ameaza de desafiuzamento.

Cabe aclarar que a realización da poxa non implica o desaloxo 
automático nin tampouco o embargo da nómina e outros bens. 

Para que estas dúas cousas sucedan, o banco terá que pedirlle o 
xuíz que dea a orde,  e a persoa terá que ser notificada con 
suficiente tempo de antelación.
No que respecta á  débeda restante (a que non quedou cuberta 

polo prezo de adxudicación na poxa, máis os intereses e as costas 

xudiciais), na medida que tamén xera novos intereses, a cantidade 

vai medrando. Non entanto, hai un mínimo inembargable fixado por 

lei.  Tamén hai  que  ter  en  conta  que  o  embargo  non  é  a  única 

consecuencia negativa da débeda: o nome da persoa procesada 
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sairá  nos  rexistros  de  morosidade  e  isto  pode  impedir  moitas 

actividades ou alterar e dificultar o día a día.

No concernente ao desafiuzamento, é moi importante saber que a 

lei protexe a inviolabilidade do domicilio, e sacar a alguén do seu 

domicilio só se pode facer respectando unhas mínimas garantías. 

Entre estas, á persoa desafiuzada ténselle que notificar o día e a 

hora do desafiuzamento cun mínimo dun mes de antelación. Unha 

vez chegada a data, hai distintos recursos que nos poden axudar a 

pospoñelo aínda máis tempo.

Un problema engadido: os impostos que se reclaman despois 
dunha poxa ou unha dación. O sistema non distingue ningunha 

situación, e aínda que se perda o piso por un estado de quebra 

económica,  son  reclamables  como  mínimo  dous  impostos:  a 

plusvalía municipal e o IRPF na declaración anual. A plusvalía é un 

imposto  sobre  o  incremento  de  valor  nos  terreos  de  natureza 

urbana  (IVTNU),  cobrado  polo  Concello.  A plusvalía  municipal  é 

pagada  polo  vendedor  dunha  compravenda  normal.  No  caso  da 

dación, o que dá a vivenda en pagamento da débeda ou a perde en 

poxa é quen ten que pagar  a plusvalía.  O importe depende dos 

anos dende a anterior venda e dunhas táboas da lei de bases de 

réxime  local.  Tense  que  pagar  en  trinta  días  hábiles,  dende  a 

escritura ou a adxudicación despois da poxa. Debido a que o único 

responsable do cobramento da plusvalía é o Concello, algúns deles 

están comezando a eliminala para estes casos.

Por outro lado, existen as plusvalías da operación de venda, que 

son as ganancias patrimoniais que ten un propietario cando vende 

un  inmoble  e  tributan  no  IRPF,  na  renda  anual.  Hoxe  en  día, 
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Facenda considera a dación coma se se tratase dunha venda. E se 

engadimos que moitas hipotecas se concederon ao 100% ou ao 

120% do  valor  de  taxación,  e  que  cando  chega  o  momento  de 

concretar a dación a débeda se puido incrementar bastante polos 

intereses de demora, ante Facenda podería parecer que se obtivo 

unha ganancia, ao dar un valor superior ao inicial.

Por  último,  fiscalmente  unha  dación  é  máis  cara  que  unha 

execución. As dacións esixen o pago do imposto de transmisións 

patrimoniais dúas veces: o debedor teno que pagar cando realiza a 

dación  ao  acredor,  e  o  acredor  teno  que  pagar  cando  vende  o 

inmoble. En cambio, as execucións só tributan unha vez sobre a 

base do valor de adxudicación. E benefícianse da posibilidade do 

«remate», é dicir, a opción que ten o banco de dispoñer dun tempo 

para  pasar  a  adxudicación  a  un  terceiro,  de  modo  que  paga  o 

imposto unha soa vez. Debido a isto, tamén existe o risco de que lle 

sigan cobrando á persoa desafiuzada o imposto de bens inmobles 

(IBI)  ou  os  gastos  de  comunidade,  ou  mesmo  pode  suceder  o 

impedimento de acceso a segundo que axudas públicas por constar 

como propietario, xa que hai moitas entidades que tardan bastante 

tempo en rexistrar o cambio de propiedade para evitar o pagamento 

de impostos. Nestes casos hai que conseguir unha resolución do 

xulgado na que conste que a vivenda foi adxudicada a outro. Nestes 

casos,  cabe a  posibilidade de  denunciar  á  entidade por  evasión 

fiscal.

Unha vez subastada a vivenda, xa non é posible a dación en 
pagamento.  Pero na medida que a débeda final  só depende do 

dereito e a vontade do acredor (a entidade financeira), esta pode 
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liberar a persoa desafiuzada deste compromiso sempre que queira 

a través dunha condonación. Polo tanto, cómpre seguir premendo a 

entidade.

• Plantarlle cara ao embargo

Mentres non se consegue a dación retroactiva ou a condonación 

concreta da débeda, é posible que chegue  o embargo,  que  non 
pode ser total.  A última reforma de xullo de 2011 establece que 

non son embargables os primeiros 962 euros do soldo, e, no caso 

de contarse con persoas ao cargo o mínimo inembargable  pode 

alcanzar os 1.347 euros. A partir destas cantidades hai unha táboa 

progresiva de embargo. Se non se respecta este mínimo, cómpre ir 

ao xulgado a protestar e poñer unha queixa no Instituto Nacional da 

Seguridade Social (INSS). O mesmo se pode aplicar aos avais, que 

tamén responden da débeda cos seus bens presentes e futuros, 

incluídos o patrimonio e os salarios.

As  propiedades  embargables  non  constitúen  só  a  nómina, 
senón calquera  propiedade ao  nome da persoa desafiuzada, 
incluíndo  contas  correntes.  As  propiedades  non  se  poden 

cambiar  de nome unha vez iniciado o procedemento,  xa que se 

consideraría  un  alzamento  de  bens  (unha  fraude).  En  canto  ás 

contas correntes, unha vez que ingresen a nómina coa retención 

proporcional do embargo xa feito, é preciso retirar todo o diñeiro do 

banco.  Se  queda alí  un  tempo,  a  entidade pode considerar  que 

deixa  de  ser  a  nómina  inembargable  para  converterse  nun  ben 

embargable.

• Recurso aos servizos sociais
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En xeral, acudir aos servizos sociais nesta fase pode ser útil por 

dúas razóns. Por un lado,  poden axudar a pedir a suspensión 
temporal do desafiuzamento ao xuíz. Non é o mesmo que o pida 

un  particular  a  que  se  solicite  dende  o  Concello,  alegando  que 

aínda non encontraron un aloxamento alternativo pero que o están 

a buscar. No caso de se negaren a facer esta carta, como mínimo o 

documento acreditativo de que se están a facer estes trámites co 

Concello xa pode servir para dar un motivo de aprazamento ao xuíz. 

Por outro lado, o Concello pode axudar a premer a entidade para 
que  permita  permanecer  na  vivenda  en  réxime  de  aluguer 
social. E se non se consegue, o municipio está obrigado a dar 
aloxamento dalgún modo aos seus cidadáns. 

• Resistencia ao desafiuzamento

Unha vez esgotados os intentos de negociación coa entidade e a 

vías administrativas e xudiciais para atrasar o desafiuzamento e/ou 

conseguir  unha  vivenda  social  alcanzable,  se  chega  a  data  do 

desafiuzamento  e  non  hai  indicios  de  que  vaia  producirse  unha 

solución  satisfactoria,  é  viable  resistirse  ao  desafiuzamento 
como un xeito de pospoñelo. As comisións xudiciais encargadas 

de realizalos téñenos por unha práctica rutineira. Isto fai que, por 

regra  xeral,  ante  unha  primeira  orde  de  desafiuzamento  non 

prevexan dispositivos especiais, e simplemente se desprace ata a 

vivenda en cuestión un secretario xudicial, un procurador do banco 

e,  como moito,  tamén unha patrulla policial.  Ante este escenario, 

resulta relativamente sinxelo deter un desafiuzamento. Abonda cun 

grupo de persoas que, de xeito pacífico pero contundente, se sitúen 

diante  da  porta  e  impidan  o  acceso  á  comisión  xudicial.  Non  é 
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función do secretario xudicial utilizar a forza física, e ademais, para 

que esta se empregue, ten que existir unha orde expresa do xuíz, á 

parte da de lanzamento. En consecuencia, o máis habitual é que, 
fronte a concentración, a comisión xudicial decida suspender o 
desafiuzamento; ao regresar ao xulgado, ha de comunicar ao 
xuíz a imposibilidade de levalo a cabo, e este ha de fixar unha 
nova data que á súa vez ten que ser notificada á persoa ou 
persoas afectadas.

Unha vez logrado o aprazamento (que adoita ser de entre un e 

catro meses, aínda que en ocasións foi de só dúas semanas), e 

dada a visibilidade que se poida ter nos medios, é preciso utilizar a 
presión  popular  mediante  manifestacións,  tanto  ante  a 

administración municipal como para premer a entidade financeira.

Finalmente,  como  último  recurso,  queda  a  posibilidade  de 
reocupar  a  vivenda.  Evidentemente,  esta  acción  pode  implicar 

riscos legais, mesmo de tipo penal. Pero o que pasa en case todos 

os casos é que se inicia un procedemento novo que, meses máis 

tarde  (e  mesmo  máis  dun  ano  despois),  remata  cun  novo 

desafiuzamento. O tempo gañado dentro da vivenda proporciona un 

fogar e permite ter unha carta máis de presión sobre a entidade: 

podemos  irnos  voluntariamente  da  vivenda  se  nos  condonan  a 

débeda ilexítima. Por outro lado, nalgúns casos os xuíces están a 

dar mostras de entender a realidade social que hai detrás destas 

ocupacións. 

O importante é non renderse. Sempre existen posibilidades.

Glosario
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Acredor: Un acredor é aquela persoa (física ou xurídica) 
lexitimamente facultada para esixir o pagamento ou cumprimento 
dunha obriga contraída por dúas partes con anterioridade.
Aval: Instrumento  para  prestar  garantía  do  cumprimento  do 
pagamento do crédito hipotecario e os seus intereses, mediante o 
cal unha persoa (avalista) se compromete a pagar as cantidades no 
caso de que outra (avalado) non o fixese.

Carencia: Aprazamento do pago do capital durante un período de 
tempo determinado durante o que se fará fronte só ó pagamento 
dos intereses.

Cláusula: Cada unha das disposicións en torno ás cales se articula 
a hipoteca. Nelas recóllese o contido e orde da mesma. Fálase de 
claúsulas abusivas na prensa, e velaquí traemos unhas cantas:

1) Acostúmanse esixir intereses de demora que roldan o 20%, 
cando o interés legal do diñeiro é do 5%.

2) A cláusula  de vecemento  anticipado permítelle  ao  banco 
esixir toda a débeda con tan só un incumprimento do pago.

3) A  cláusula  relativa  á  liquidación  unilateral  da  débeda 
impagada, que establece que o banco poida presentar pola 
súa  conta  a  liquidación  do  préstamo  para  iniciar  o 
procedemento da execución hipotecaria.

4) A “cláusula  suelo”  manifesta  o  interese  mínimo  que  se 
establece coa hipoteca. Se se firma moi alto, o banco pode 
seguir  cobrando  os  intereses  por  enriba  do  Euríbor 
(interese de referencia), a día de hoxe a niveis moi baixos.

Condonación de débeda: A condonación, remisión ou perdón da 
débeda (todos os termos son sinónimos) é unha causa de extinción 
das obrigas entre dúas partes (acredor e debedor).
Cota: Cada un dos pagamentos periódicos que se realizan para a 
devolución  do  préstamo  hipotecario.  Trátase  da  contía  a  pagar 
(xeralmente mensuais, trimestrais ou semestrais), a cal engloba o 
capital máis os intereses.
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Dación en pago: Entrega da propiedade inmobiliaria como vía para 
satisfacer  a  débeda  contraida.  Esta  pode  ser  unha  solución  á 
imposibilidade  de  afrontar  as  cotas  periódicas  impostas  polo 
préstamo.

Desafiuzamento: En España, o termo xurídico desafiuzamento 
utilízase cando se procede a privar ao inquilino da posesión (uso do 
inmoble) mediante unha resolución xudicial por un incumprimento 
do contrato de arrendamento (falta de pagamento da renda ou 
calquera outro incumprimento contractual).
Embargo: Retención de bens como método de seguridade para 
pagar débedas nas que se puidese incorrer.  Pode embargarse o 
ben dun suxeito para asegurar que se cumpra o pagamento dunha 
obriga que contraese con anterioridade e non pagase, ou existan 
dúbidas sobre a satisfacción futura da débeda.

IBI: O Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) é un imposto encadrado 
no sistema tributario local de España, de exacción obrigatoria polos 
concellos, que grava o valor da titularidade e outros dereitos que 
recaian sobre bens inmobles localizados no municipio que recada o 
tributo.

Interese: Índice que se emprega para indicar a rentabilidade dun 
aforro ou inversión.  Indica que cantidade se obtén (no caso das 
entidades) ou que cantidade hai que pagar (no caso dos clientes). 

IPREM: O Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples 
(IPREM) é un índice empregado en España como referencia para a 
concesión de axudas, bolsas, subvencións ou o subsidio de 
desemprego entre outros.
Mora: Retraso no pagamento da débeda por parte do debedor.

Nómina: Unha nómina é un recibo individual de salarios, referido a 
meses naturais.

Novación: Proceso  polo  cal  a  entidade  financeira  procede  a 
modificar  as  condicións dun préstamo hipotecario  de acordo cos 
titulares  deste.  A novación  pode realizarse  sobre  o  tipo  de  xuro 
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aplicado, sobre o importe pendente, sobre o prazo de amortización 
ou sobre os titulares do préstamo.

Plusvalía municipal: Imposto sobre o incremento de valor nos 
terreos de natureza urbana de cuxa recadación se encarga o 
Concello.
Poxa: Unha poxa ou remate é unha venda organizada dun produto 
baseado na competencia directa, e xeralmente pública, é dicir, a 
aquel comprador (ofertante) que pague a maior cantidade de diñeiro 
ou de bens a cambio do produto. O ben poxado adxudícase ao 
ofertante que máis diñeiro ofrécese por el, aínda que se a poxa é en 
sobre pechado, o ben adxudícase á mellor oferta sen posibilidade 
de mellorala unha vez coñecida.
Recurso: Medio  establecido  na  lei  para  obter  a  modificación, 
revogación ou invalidación dunha resolución xudicial,  xa sexa do 
mesmo xuíz ou tribunal que a ditou ou doutro de superior xerarquía

Refinanciación: Acto  de  remplazar  unha  obrigación  de  débeda 
existente por outra obrigación de débeda baixo diferentes termos.

Retención: Embargo de parte da nómina por parte da entidade 
financeira.
Réxime de aluguer social: Modo de aluguer no que a cantidade 
pagada non excederá dun tercio da renta total da familia alugada.
Subasta: Venda organizada da vivenda baseada na competencia 
directa, e xeralmente pública, é dicir, a aquel comprador (ofertante) 
que pague a maior cantidade de diñeiro a cambio do produto.

Taxa: Tributo.
Taxación: Valoración de un ben, xeralmente realizada por un 
experto ou taxador.
Valor de taxación: Valor de mercado no momento da valoración, 
establecido por un experto ou taxador.
Vía extraxudicial: É un dos recursos das persoas para resolver 
controversias fóra, con independencia ou antes de recorrer á vía 
xudicial.


