SOL·LICITUD D'ASSESORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA DE DESNONAMENTS
SOLICITUD DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATÉRIA DE DESAHUCIOS
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

DNI – NIF – NIE

Domicili / Domicilio
CP

Localitat / Localidad

Telèfon / Teléfono

Davant d'este ajuntament compareix i:
SOL·LICITA la prestació dels servicis d'assessorament jurídic, mediació, intermediació i negociació
sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual del Conveni subscrit el 29 de gener de 2013
per la Diputació de València amb el Col·legi d'Advocats de València, a què s'ha adherit el municipi.
Ante este ayuntamiento comparece y:
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.
Mislata,
de
de 20
Signatura / Firma:

Documentació necessària per a la primera visita / Documentación necesaria para la primera visita:
Escriptura de compravenda de la vivenda 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 familiar, si és possible. / Justificante de
ingresos de todos los miembros de la unidad familiar, si es posible.
Demanda d'execució hipotecària, si la tenen. / Demanda de ejecución hipotecaria, si la tienen.
Nota Informativa: Lloc de prestació del Servei / Lugar de prestación del Servicio:
C/ Joanot Martorell, 40. Quart de Poblet (Serveis Socials)
Persona de contacte / Persona de contacto: Begoña Melero
Dia / Día: Dimecres / Miércoles
Horari / Horario: 9:30 a 13:30
Telèfon per a sol·licitar cita prèvia / Teléfono para solicitar cita previa: 96 153 62 10
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que l'Ajuntament incorporarà les seues dades a un ftxer, que
s'utlitzarà per als fns d'esta sol·llicitud i no se cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques destnatàries del
tractament. Addicionalment s'autoritza a l'Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·llicitud segons els nostres propis
arxius. Per a exercir els seus drets d'accés, rectfcacic, cancel·llacic i oposicic podrà dirigir-se per escrit a l'Ajuntament, Plaça de la Consttucic, 8. 46920,
Mislata (València), adjuntant una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identtat o equivalent. Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento incorporará sus datos a un fccero, que se utlizará para los fnes de esta solicitud y no se
cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas destnatarias del tratamiento. Adicionalmente se autoriza al
Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud según nuestros propios arccivos. Para ejercer sus dereccos de acceso,
rectfcacicn, cancelacicn y oposicicn dirjcjase por escrito al Ayuntamiento, Plaza de la Consttucicn, 8. 46920, Mislata (Valencia), adjuntando una fotocopia
de su Documento Nacional de Identdad o equivalente.
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