6.1. Com s’apliquen els índex de referència per revisar els
tipus d’interès?

Els índexs de referència són els que et garanteixen que quan es revisi l'interès del teu préstec aquest quedarà
ajustat als preus del mercat ja que, com vam veure al analitzar els indicadors, aquests no són més que la
mitjana dels préstecs formalitzats en determinat període. Observi que la publicació dels índexs sol tenir un cert
retard i que, per tant, l’índex que s’aplicarà és l’últim disponible o publicat en la data que procedeix a la revisió.
La revisió del tipus d’interès del préstec hipotecari, es produeix, normalment, una vegada a l’any. A partir
d’aquest moment i fins a la nova revisió, el tipus d’interès del seu préstec, serà el resultant d’afegir el
diferencial a l’últim índex disponible que, sol ser el qual correspon al mes passat o a l'immediatament anterior.
L’avantatge que transcorri cert temps entre una revisió i una altra és que no has d'ajustar contínuament el teu
pressupost mensual.
Naturalment, quan els tipus d’interès estiguin pujant aquesta tendència jugarà al teu favor, ja que tindràs temps
suficient per a acoblar amb antelació la teva butxaca al que després seran les noves condicions del teu préstec
hipotecari. I si els tipus d’interès estan baixant, no et preocupis. A partir del moment en el qual es revisi
l'interès del préstec, tens la seguretat que aquest s’adaptarà a la fórmula del mercat de manera automàtica.
Però, més important encara és l’aplicació a l’índex del cridat marge o diferencial, que no és més que la
quantitat que les entitats sumen a l’índex de referència que s'ha pres com base. Per exemple, si un client té
contractat un préstec i l’índex de referència és l’Euribor més un punt i l’Euribor està en el 3%, el nou tipus
d’interès del crèdit serà aquest 3% (índex de referència) més el punt establert en el diferencial, és a dir, un 4%.
El diferencial que s’aplica no és igual per a tots els índexs. En el cas de l’índex de bancs i caixes, el diferencial
sol ser menor que quant s'aplica a el Euribor. La raó és molt senzilla: el Euribor sol partir d'un valor més baix i
per a igualar-lo al mercat s’afegeix un diferencial major. No obstant això i com es pot veure en el següent
gràfic, els principals índexs de referència acaben recorrent el mateix camí.
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