
Atesa la situació creada arran del RD 463/2020 de 14 de març que va declarar 
l'estat d'alarma i les posteriors normatives que l'han complimentat o desenvolupant, 
l'atenció presencial a les AAPP resta suspesa fins a l'aixecament de l'EA. 
  

Una de les conseqüències immediates és tradueix en la petició que puguin fer els 
interessats per a sol·licitar la moratòria de la deute hipotecària per a l'adquisició 
d'habitatge habitual ex arts. 7 a 16 -ambdós inclusivament- del RDL 8/2020, de 17 de 
març. 
 

Atesa l’excepcionalitat e la situació s’han convingut les següents pautes 
d’actuació: 

 
Les sol·licituds, i les documentacions que a conseqüència d’elles s’expedeixin, 

s'han de fer per via telemàtica. Així les coses, es poden donar dos supòsits: 
 

a) Els que tenguin identificació mitjançant signatura electrònica, cap problema. Ho 
poden sol·licitar vers la web municipal (-->Oficina electrònica). 
 

b) Els que no tenen els sistemes d'identificació i signatura electrònica contemplats 
als art. 9 i 10 de la Llei 39/2015 del PAC de les AAPP. Es pot fer de dues maneres: 
 

b.1) L'art. 5 del cos normatiu esmentat ve a dir que les sol·licituds d'informació (i 
aquí inclou els certificats) es poden obtenir mitjançant un representant legal o voluntari. 
Si és el cas, la sol·licitud via telemàtica feta per persona amb identificació mitjançant 
signatura electrònica ha d'acreditar fefaentment la representació. 

b.2) Aquells no inclosos en els supòsits anteriors podran adreçar la petició per 

correu electrònic, al qual hauran d’adjuntar, a ser possible, còpia xifrada del seu 

document d’identificació i, si actuen per representació, la documentació que l’acrediti. 

Segon.- La forma d’adreçar-se a nosaltres és l’estructura habitual d’una instància 

de la qual s’adjunta model. 

Aquestes peticions incardinades dins l’apartat b) s’han de lliurar a l’adreça 

estadística@ajpollenca.net. 

Pel cas des sol·licituds d’ajudes i/o ajornaments de pagaments, no s’han de pagar 

les taxes administratives. establertes a les OO.FF. 
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