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Annex III
1. MODEL DE SOL·LICITUD DEL “BONO SOCIAL” – PERSONES A L’ATUR
SOL·LICITUD DEL “BONO SOCIAL”
Dades de la
comercialitzadora d’últim
recurs

Espai reservat per al registre d’entrada
de la sol·licitud a la
comercialitzadora d’últim recurs

DADES DEL TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT:
Cognoms i nom:
NIF:
Adreça:
Municipi:

Codi Postal:

Província:
Telèfons de contacte: / / /
De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que totes
les dades facilitades tindran caràcter confidencial. Les dades recollides s’utilitzaran amb la finalitat d’aplicar el “bono social” regulat a l’article 2 del
Reial decret llei 6/2009, de 30 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures en el sector energètic i s’aprova el “bono social”, i per a la verificació
del compliment dels requisits per part dels organismes pertinents.

SOL·LICITA:
L’aplicació del “bono social” al subministrament del Codi Universal de Punt de Subministrament associat a la
fotocòpia de la factura adjunta.

A AQUEST EFECTE DECLARA:
Que compleix els requisits que s’estableixen en la disposició transitòria segona del Reial decret llei 6/2009, de 30
d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures en el sector energètic i s’aprova el “bono social”, d’acord amb
el següent:

Apartat primer. Situació
–

Que el subministrament per al qual sol·licita el “bono social” està destinat a l’habitatge habitual del titular,

–

Que el titular forma part d’una unitat familiar en què tots els seus membres estan a l’atur. Es consideraran en
situació d’atur aquelles persones sol·licitants i membres de la unitat familiar que, sense tenir la condició de
pensionistes, no realitzin cap activitat laboral per compte aliè o propi.

Aporta:
–

Fotocòpia del document nacional d’identitat del titular del punt de subministrament,

–

Fotocòpia del llibre de família (en cas d’unitats familiars de dos o més membres),
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–

Certificat expedit per l’Ajuntament amb la llista de persones empadronades en el domicili del
punt de subministrament,

–

Model de declaració responsable, en què figurin els components de la unitat familiar, i s’autoritzi la
comprovació de les dades, relatives a la seva condició de persones aturades, en els registres públics
corresponents i, si escau, de les Mutualitats de Previsió Social alternatives.

–

Fotocòpia de l’última factura.

A …………………………….…, …… de ………………………… de 20.…
Signatura del Titular del subministrament
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