
 

RE-751v2 

 

Sol·licitud d’autorització de transmissió per dació en pagament d’un habitatge 
protegit a favor d’una entitat de crèdit.  

Dades de la/es persona/es titular/s de l’habitatge que es transmet 

Nom i cognoms 1r. Titular 
      

DNI/NIE 
      

Nom i cognoms 2n titular 
      

DNI/NIE  
      

Telèfon fix 
      

Telèfon mòbil 
      

Adreça electrònica 
      

Adreça postal a efectes de notificació 
      

Població 
      

Codi postal 
      

Dades d’identificació de l’entitat de crèdit 

Nom de l’entitat 
      

CIF: 
       

Adreça electrònica de l’oficina gestora  
      

Nom i cognoms de la persona representant 
      

DNI/NIE 
      

Dades de l’habitatge que es transmet 

Tipus de via ( plaça, carrer....) 
      

Nom de la via 
      

Número 
      

Bloc 
      

Escala 
      

Pis 
      

Porta 
      

Població 
      

Codi postal 
      

Documents que cal aportar 

Si l’acord amb l’entitat financera es fa a través d’Ofideute (SIDH): 

 RE-502 Autorització proposta Ofideute  

Si l’acord amb l’entitat financera el fa directament el titular: 

 Escrit de l’entitat de crèdit o societat del seu grup on manifesti la voluntat d’adquirir l’habitatge  

Sol·licito/em:  

L’autorització de transmissió de l’habitatge en dació en pagament  a nom de l’entitat de crèdit i l’autorització a 
aquesta entitat per tal que llogui l’habitatge esmentat a l’actual titular. 

Localitat i data:  

      

 

Signatura i autorització del primer titular Signatura i autorització del segon titular 

Informació bàsica sobre protecció de dades  

Responsable del tractament:  Agència de l’Habitatge de Catalunya  C/Diputació, 92, 08015 Barcelona 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/ / dpo.ahc@gencat.cat 
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 de les persones interessades: 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). 
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