Ref. habitatge:

Sol·licitud d’absència temporal de l’habitatge
Dades de la/les persona/es titular/s de l’habitatge
Cognoms i nom del/de la titular

Núm. de DNI

Adreça

NIE

Codi postal

Població
Cognoms i nom del/de la cotitular

Núm. de DNI

Adreça

NIE

Codi postal

Població
Adreça postal als efectes de notificació
Població

Codi postal

Dades d’identificació de la persona sol·licitant
Cognoms i nom

Núm. de DNI

Adreça

NIE

Codi postal

Població
Adreça electrònica

Telèfon particular

Telèfon mòbil

Manifesto:
Que tinc intenció de desocupar l’habitatge del qual sóc titular per un període d

.

Sol·licito:
Que es reconegui el motiu al·legat com a justa causa de desocupació segons el que disposa l’article 3 del Reial decret
3148/78, de 10 de novembre.

Declaro:
Que és cert el motiu que justifica l’absència del domicili.
Que, en el supòsit de perllongar l’absència, ho comunicaré novament a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Que estic assabentat/ada de la prohibició legal de cedir l’habitatge a terceres persones i manifesto que romandrà buit
durant el període d’absència sol·licitat.

Motius pels quals se sol·licita l’absència temporal
Malaltia
Treball dins de Catalunya
Treball fora de Catalunya
Treball a l’estranger
Altres:
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Documentació adjunta
Original i fotocòpia del contracte, o document que acrediti la titularitat de l’habitatge.
Certificat mèdic de la malaltia que provoca l’absència de l’habitatge, on se n’especifica la gravetat i el temps previst de
recuperació (l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es reserva el dret d’efectuar les comprovacions mèdiques oportunes).
Certificat consular de residència a l’estranger.
Certificat d’empadronament.
Certificat de trasllat forçós.
Altres:
Nota: L’aportació d’aquests documents no implica la impossibilitat que l’Agència sol·liciti la presentació d’altres per a la tramitació de l’expedient.

Localitat i data

Signatura

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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