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Sol·licitud d’assessorament sobre el deute
hipotecari

Dades de la persona interessada
Nom i cognoms o raó social

Document Identificatiu
Verificat

Dades de la persona representant (empleneu-ho només en cas que actueu en representació de la persona
interessada)
Document identificatiu

Nom i cognoms o raó social

Verificat
Tipus de representació atorgada per la persona interessada
Per a la presentació en el registre general

Per a la tramitació de l’expedient

Dades per a notificacions
Tipus i nom de via (carrer, plaça...)

Codi postal

Número

Bloc

Escala

Pis

Porta

Població

Telèfon mòbil:
Mitjà de notificació escollit:

Adreça electrònica:
Notificació Electrònica

Correu ordinari

Exposo
Que estic interessat/ada en el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari.

Demano
Es tingui en compte la documentació presentada.

Acompanyo la sol·licitud amb la documentació següent:
En cas de ser titulars d’un préstec hipotecari
NIE i la Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE), en el cas d'estrangers no comunitaris
Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea i un document d'identificació vigent, en el cas de ciutadans de la UE
Escriptura de compra
Escriptura del préstec
Certificat de la entitat financera de l’estat del préstec actualitzat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis
dels préstec, tipus d’interès actual i import de les quotes.
Darrer rebut pagat del préstec hipotecari
Notificacions del jutjat rebudes
Acords separació, si s’escau
Llibre família, si s’escau
Autorització per a la consulta de dades signada per la persona sol·licitant
Acreditació d’ingressos actuals de totes les persones majors de 16 anys de la unitat de convivència i de les
persones titulars del préstec amb la documentació següent:
Vida laboral
Contractes de treball
3 darreres nòmines
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En cas de ser titulars d’un contracte d’arrendament d’un habitatge propietat d’un gran tenidor
NIE i la Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE), en el cas d'estrangers no comunitaris
Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea i un document d'identificació vigent, en el cas de ciutadans de la U. E
Contracte d’arrendament
Notificacions del jutjat rebudes
Acords separació, si s’escau
Llibre família, si s’escau
Autorització per a la consulta de dades signada per la persona sol·licitant
Acreditació d’ingressos actuals de totes les persones majors de 16 anys de la unitat de convivència i de les
persones titulars del préstec amb la documentació següent:
Vida laboral
Contractes de treball
3 darreres nòmines

Documentació de la persona interessada i dels membres de la unitat de convivència, susceptible de ser
consultada telemàticament a altres administracions públiques (d’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la
Llei 39/2015):
La documentació que l’Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d’oposar-se a la seva consulta,
M’OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:
l'haurà d’aportar la persona interessada.
Document identificatiu de la persona interessada

Informació de l’Ajuntament a la persona interessada.
1. La documentació aportada pendent de digitalitzar estarà a disposició de la persona sol·licitant a partir del tercer dia hàbil des
de la data de presentació, i es podrà recollir fins al cap de 10 dies naturals a comptar de la mateixa data.

Protecció de dades personals
Responsable

Agència de l’Habitatge de Catalunya cr Diputació, 92 08015 Barcelona

Finalitat

Tramitar i gestionar sol·licituds i procediments en matèria d’habitatge

Legitimació

Exercici de poders públics.

Destinataris

Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin la
funció d’encarregades del tractament.

Drets

Sol·licitar l’accés rectificació o supressió de les dades, així com altres drets, d’acord amb la
informació addicional.

Informació addicional

A l’apartat ‘‘Protecció de dades’’ del web de l’Agència (enllaç a l’espai informació addicional sobre
el tractament de dades personals)

Reus

de/d’

Signatura de la persona interessada

de

Signatura de la persona representant

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats.
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