El Ayuntamiento implanta un procedimiento para que las
entidades bancarias de Quart de Poblet puedan solicitar el
certificado de empadronamiento para la moratoria de la deuda
hipotecaria
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, junto a las entidades bancarias del municipio, ha
puesto en marcha un procedimiento que permitirá a las vecinas y vecinos autorizar a sus
propias sucursales a solicitar el certificado de empadronamiento para la petición de
moratorias en el pago de hipotecas.
La autorización, además de encontrarse ya en las entidades bancarias del municipio,
puede descargarse en la página web municipal, en https://bit.ly/2UHwku6. El formato es
autorrellenable, por lo que las personas que tengan firma digital no necesitarán
imprimirlo.
La persona interesada tendrá que cumplimentar el modelo con sus datos y firmar, tras lo
cual, deberá hacerlo llegar a la sucursal con la que vaya a iniciar el expediente de
Solicitud de la Moratoria de Deuda Hipotecaria. Por último, será la entidad bancaria la
que solicite el certificado de empadronamiento al Ayuntamiento.
Con esta medida, se quiere evitar que los quarteros y quarteras tengan que desplazarse
a las dependencias municipales para obtener la documentación, facilitando con ello el
trámite.
Las oficinas bancarias que se han adherido a esta iniciativa son Bankia, Banc Sabadell,
Caixa Popular, BBVA y Banco Santander.

L'Ajuntament implanta un procediment perquè les entitats
bancàries de Quart de Poblet puguen sol·licitar el certificat
d'empadronament per a la moratòria del deute hipotecari
L'Ajuntament de Quart de Poblet, al costat de les entitats bancàries del municipi, ha posat
en marxa un procediment que permetrà a les veïnes i veïns autoritzar les seues pròpies
sucursals a sol·licitar el certificat d'empadronament per a la petició de moratòries en el
pagament d'hipoteques.
L'autorització, a més de trobar-se ja en les entitats bancàries del municipi, pot
descarregar-se en la pàgina web municipal, en https://bit.ly/2uhwku6. El format és auto
emplenable, per la qual cosa les persones que tinguen signatura digital no necessitaran
imprimir-lo.
La persona interessada haurà d'emplenar el model amb les seues dades i signar, després
de la qual cosa, haurà de fer-ho arribar a la sucursal amb la qual vaja a iniciar l'expedient
de Sol·licitud de la Moratòria de Deute Hipotecari. Finalment, serà l'entitat bancària la
que sol·licite el certificat d'empadronament a l'Ajuntament.
Amb aquesta mesura, es vol evitar que els quarters i quarteres hagen de desplaçar-se a
les dependències municipals per a obtindre la documentació, facilitant amb això el tràmit.
Les oficines bancàries que s'han adherit a aquesta iniciativa són Bankia, Banc Sabadell,
Caixa Popular, BBVA i Banc Santander.

