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CIF P-5800010-J 

 
 
 

( nom i cognoms ) 

, amb domicili a 
 

, núm. , pis , , 
 

 

( carrer, plaça, avinguda ) ( C P ) 

telèfon i NIF 
 

 

( municipi ) 

 

Exposo: Que tinc iniciat un expedient a l’ OFICINA COMARCAL D’HABITATGE,  d’àmbit social, i remeto 

adjunta la documentació complementària a l’expedient ja iniciat de: 

 

 1.- Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer 
 

 DNI/NIE/Passaport 

 Llibre de família 

 Sentència de separació/divorci 

 Títol de família nombrosa 

 Títol de família monoparental  

 Contracte de lloguer 

 Full de transferència bancaria a nom de la 
persona sol·licitant 

 Documentació acreditativa del procés de 
desnonament o d’execució hipotecària 

 Acreditació de condició de víctima de terrorisme 

 Documentació acreditativa de ser persona jove 
ex-tutelada 

 Certificat de convivència 

 Declaració de l’IRPF del darrer exercici 

 Certificat d’imputacions 

 Prestació d’atur o subsidi amb l’import i el 
període de cobrament 

 Altres ajuts, prestacions, pensions emès per 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social 

 Certificat de discapacitat i/o mobilitat reduïda 

 Vida laboral 

 Model 1: Declaració responsable d’ingressos 
percebuts 

 Informe socioeconòmic de serveis socials 
municipals 

 Rebuts de lloguer pagats de l’habitatge dels 
mesos:.................................................................
............................................................................ 

 Altres: ................................................................. 

 

 2.-Sol·licitud de prestacions econòmiques d’urgència especial (deute de rendes de 
lloguer/desnonaments /quotes hipotecàries)-PEUE 
 

 Documentació comuna:

 DNI/NIE/Passaport 

 Llibre de família 

 Vida laboral 

 Informe socioeconòmic de serveis socials 
municipals 

 Sentència judicial o conveni de separació o 
divorci 

 Certificat de convivència emès per l’Ajuntament. 

 Tres últimes nòmines prèvies a la presentació 
de la sol·licitud 

 
 

 Certificat de prestació d’atur o subsidi que em 
detalli l’import o el període de cobrament 

 Certificat d’ajuts, prestacions, pensions emès 
per l’Institut Nacional de la Seguretat Social 

 Full de dades bancàries per poder realitzar el 
pagament de la prestació a nom de la persona 
propietària, administrador/a, o sol·licitant de 
l’habitatge, o formalitzat per l’entitat que ha 
concedit el préstec hipotecari (Model 1) 

 Documentació relativa al procés de 
desnonament o procediment d’execució 
hipotecari  si s’escau

 

Documentació específica per a deute de rendes de lloguer 

 Contracte de lloguer 

 Certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge que indiqui l’import 

detallat del deute i dels mesos corresponents (Model 2) 

 

Documentació especifica per a qui ha perdut el seu habitatge per un desnonament.  

 Contracte de lloguer 

 Justificació d’haver pagat tres mensualitat de lloguer o sis quotes hipotecàries de 

l’habitatge anterior 
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 Tots els rebuts de lloguer pagats de l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut, fins a data de la 

presentació de la sol·licitud 

           

Documentació especifica per a qui té deutes de quotes del préstec hipotecari 

 Escriptura del préstec hipotecari sobre l’habitatge 

 Certificat de l’entitat creditora on constin les quotes vençudes no pagades (Model 3) 

 

 3.- Mediació hipotecària/SIDH –OFIDEUTE (fotocòpia) 
 

 DNI o NIE de tots els titulars i/o avaladors del préstec/crèdit hipotecari 

 Escriptura de compra venda de l’habitatge 

 Escriptura de reestructuracions i/o novacions, i/o carències si s’escau 

 Informe de l’entitat financera sobre l’estat del préstec 

 Darrer rebut de la  quota hipotecària 

 Certificat d’empadronament i convivència de tots els membres de la unitat familiar 

 Justificació d’ingressos:  

 Tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud 

 Resolució/certificat de prestació d’atur o subsidi que em detalli l’import o el període 

de cobrament 

 Resolució/ certificat d’ajuts, prestacions, pensions emès per l’Institut Nacional de la 

Seguretat Social 

 Notificacions judicials rebudes 

 Acords de separació i/o divorci o altres documents que afectin els titulars/avaladors del 

préstec/crèdit hipotecari 

 

 4.-Sol·licitud per a la Mesa de Valoració 
 

 DNI/NIE/Passaport  

 Llibre de família 

 Certificat de convivència 

 Tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la 
sol·licitud 

 Certificat de prestació d’atur o subsidi amb l’import i 
període de cobrament 

 Certificat d’ajuts, prestacions, pensions emès per 
l’INSS 

 Sentència judicial o conveni de separació o divorci . 

 Informe socioeconòmic de serveis socials 
municipals 

 Vida laboral del sol·licitant i/o dels membres de la 
unitat convivencial 

 Extractes bancaris dels sis darrers mesos de tots 
els comptes 

 Certificat cadastral o nota simple del registre de la 
propietat acreditant la no-titularitat de cap habitatge 

 Documentació relativa al procés de desnonament o 
procediment d’execució hipotecari  

 Informes tècnics municipals acreditant l’estat 
deficient constructiu de l’habitatge 

 Informes mèdics de l’estat de salut de la persona o 
membre de la unitat de convivència 

 Acreditació del dret de les dones a eradicar la 
violència de gènere 

 Certificat de discapacitat i/o mobilitat reduïda

 
Altres: ..................................................................................................................................................................................... 
 
NOTA: La documentació aportada per a  qualsevol de les sol·licituds ha de ser original o fotocòpies compulsades, o només fotocòpia 
en el cas d’un expedient iniciat de Mediació hipotecària/SIDH–OFIDEUTE

 

Per això, 
 

Sol·licito: 
 
Que s’admeti la documentació presentada, s’adjunti al meu expedient i es continuï amb el tràmit administratiu de 
l’expedient. 

 
 

Signatura       Granollers,    ..... de ……………………….de ………….201…. 
 

 
Il·lm. Senyor President del Consell Comarcal del Vallès Oriental

 


