Duplicat del contracte de lloguer d'un pis de la borsa de mediació de lloguer social
Sol·licitud d'una còpia del contracte de lloguer efectuat sobre un pis de la borsa de mediació de lloguer social.

QUI EL POT DEMANAR
La persona titular del contracte de lloguer o la persona propietària del pis.

COM ES POT TRAMITAR
PER INTERNET:
Envieu un correu electrònic a l'adreça olh@l-h.cat fent la vostra petició, especificant si voleu que us arribi a l'adreça postal o a l'adreça de correu
electrònic que consta al vostre expedient de la base de dades del departament gestor.
Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.

PER TELÈFON:
Podeu sol·licitar el duplicat trucant al telèfon indicat, especificant si voleu que us arribi a l'adreça postal o a l'adreça de correu electrònic que
consta al vostre expedient de la base de dades del departament gestor.
Oficina d'Habitatge
Telèfon: 93 403 26 00
Horari: AVÍS!
A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Horari habitual:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE
A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el
Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin
digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana
lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Aporteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Instància general (2 còpies), especificant si voleu que us arribi a l'adreça postal o a l'adreça de correu electrònic que consta al vostre
expedient de la base de dades del departament gestor.

IMPRESOS ASSOCIATS
Instància general
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Oficina d'Habitatge
C. Llobregat n° 116. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Horari habitual:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

QUÈ PASSA DESPRÉS
Us arribarà el duplicat del vostre contracte a l'adreça que consti a l'expedient del departament gestor, ja sigui adreça postal o adreça de correu
electrònic, segons la vostra petició.

TEMPS DE RESPOSTA
El departament gestor enviarà el vostre duplicat en un termini màxim de 15 dies hàbils des del moment del registre de la sol·licitud o de rebre la
petició telefònica o telemàtica.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Oficina d'Habitatge
Telèfon: 93 403 26 00
Horari: AVÍS!
A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Horari habitual:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Sense resolució d'òrgan
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