SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

Annex II
1. MODEL DE SOL·LICITUD DEL “BONO SOCIAL” – FAMÍLIES NOMBROSES
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 a 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 pel qual sol·licita el “bono social” està destinat a l’habitatge habitual del titular,

–

Que el titular forma part d’una família nombrosa, segons el que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre,
de protecció a les famílies nombroses.

Aporta:
–

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

–

Fotocòpia del carnet de família nombrosa expedit per l’òrgan competent de la comunitat autònoma,

–

Certificat d’empadronament del titular del punt de subministrament, i
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–

Fotocòpia de l’última factura.

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