
 
 

 

L'usuari/a haurà d'aportar la següent documentació per tal de continuar i concretar 

l'assessorament per part del/la lletrat/da del Servei:  

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 

 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR En cas de no disposar d'aquesta 

documentació, es pot substituir: 

 DNI/NIE del/la sol·licitant  

 

Certificat  d’empadronament  amb  la  

relació  de  tots  els  membres  de  la    

unitat familiar.  

Volant  d’empadronament  col·lectiu  o  els  

volants d’empadronament individual dels 

membres de la unitat familiar. 

 

Certificat  d’ingressos  o  certificat  de  no  

rebre  cap  altra  prestació  (de  tots  els 

membres de la unitat familiar) 

Qualsevol  dels  documents  comunament 

acceptats 

 
Notificacions judicials o Cèdula de citació a 

la vista oral en casos de desnonament 
 

 Escriptura de compra de l'habitatge Nota simple registral  

 

Escriptura del préstec hipotecari (s’ha de 

remarcar que són 2 diferents)  

 

 Document acreditatiu de l’estat actual 

del banc aportat per l’entitat financera 

 Últims rebuts pagats  

 Nota simple registral  

 

Estat del préstec facilitat per l’entitat 

financera (document on consta les dades 

de la hipoteca, pagaments, deute i l’import 

que resta pendent de pagament) 

Si no es pot disposar d'aquesta 

documentació, es pot procedir a 

l'assessorament igualment.   

 Contracte de lloguer  



 
 

 
Darrer rebut del pagament de la quota de 

lloguer en el seu poder 

 

Estat del pagament de les quotes mensuals 

de lloguer (extracte bancari dels 

moviments dels darrers 6 mesos amb 

segell de l'entitat).  

 

 

DOCUMENTACIÓ POTESTATIVA 
 

 Acords de separació 

 Darrer rebut de la hipoteca en el seu poder  

 
Sol·licitud/s  formulades  per  obtenir  ajut/s  al  pagament  del  préstec  hipotecari  o 

resolució de concessió dels ajuts  

 

Nota simple expedida pel Registre de la Propietat i relativa a l’habitatge en cas de  que  

l’interessat  tingui  altres  deutes  a  part  del  derivat  de  l’impagament  del préstec 

hipotecari  

 
Sol·licitud/s  formulades  per  obtenir  ajut/s  al  pagament  del  lloguer  o resolució de 

concessió dels ajuts 

 

Altra documentació que es consideri adient (a omplir en cada cas):  

   

   

   

 

  


