SOL·LICITUT
SOLICITUD

En, na, n’ / Don, doña:
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Amb document d’identitat / Con documento de identidad:
DNI / NIE

Veí o veïna de / Vecino o vecina de:
Municipi / Municipio

A:
Adreça (carrer, plaça i CP) / Dirección (calle, plaza y CP)

Davant l'Ajuntament compareix i diu
Ante el Ayuntamiento comparece y dice
Que sol·licita la prestació dels serveis d'assessorament jurídic, mediació,
intermediació i negociació sobre préstecs i arrendaments pel que fa a
l'habitatge habitual del conveni subscrit el 29 de gener de 2013 per la Diputació
de València amb el Col·legi d'Advocats de València, al qual s'ha adherit el
municipi de Museros.
Que solicita la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico,
mediación, intermediación y negociación sobre préstamos y arrendamientos
relativos a la vivienda habitual del convenio suscrito el 29 de enero de 2013
por la Diputación de Valencia con el Colegio de Abogados de Valencia, al que
se ha adherido el municipio de Museros.
Museros,

de/d’

de

Data, dia, mes i any / Fecha, día, mes y año

Firmat el veí o la veïna. / Firmado el vecino o la vecina.
Firma

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS

NOTA
1. Documentació necessària per a la primera visita:
Documentación necesaria para la primera visita:
• Escriptura de compravenda de l'habitatge i de constitució de la garantia hipotecària.
Escritura de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria.
• Últim rebut del préstec pagat.
Último recibo del préstamo pagado.
• Certificat d'empadronament, si és possible.
Certificado de empadronamiento, si es posible.
• Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat família, si és possible.
Justificante de los ingresos de todos los miembros de la unidad familia, si es posible.
• Demanda d'execució hipotecària (si la tenen)
Demanda de ejecución hipotecaria (si la tienen)
2. Dades per a la prestació del servei:
Datos para la prestación del servicio:
Lloc: carrer Rafael, 8 - Serveis Socials (Massamagrell)
Lugar: calle Rafael, 8 - Servicios Sociales (Massamagrell)
Persona de contacte: Raquel Bonet Fabra
Persona de contacto: Raquel Bonet Fabra
Dia: dimarts
Día: martes
Hores: de 10.00 h a 13.30 h (agost sí)
Horas: de 10.00 h a 13.30 h (agosto sí)
Telèfon per a sol·licitar CITA PRÈVIA: 630291178
Teléfono para sollicitar CITA PREVIA: 630291178

