Sol·licitud informe Serveis Socials Bàsics
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

En representació de

DNI

Domicili (carrer, plaça...)

Núm.

Pis

Porta

Població

CP

Telèfon

Exposo
Que he rebut l’avís de tall del subministrament de .................................(aigua,
electricitat i/o gas) de l’empresa subministradora ....................................(nom de
l’empresa).
Atès que tinc uns ingressos mensuals insuficients per a fer front al pagament de la factura,
em vull acollir al que estableix la LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Sol·licito
L’informe dels Serveis Socials Bàsics de Santa Eulàlia de Ronçana sobre la meva situació
personal per presentar a l’empresa subministradora, a fi que suspengui la interrupció del
subministrament.
Relació de documents aportats


Fotocòpia NIF/NIE del sol·licitant. Haurà de coincidir amb el titular del subministrament; i dels
altres membres de la unitat familiar.



Volant de convivència



Còpia de les factures impagades i còpia de l'avís d'interrupció del subministrament



Documentació acreditativa actual dels ingressos de la unitat familiar (pensió INSS, nòmina,
certificat del PIRMI, pensió no contributiva, pensió d'aliments, certificat de l'OTG conforme està a
l'atur i si rep o no alguna prestació o justificant de qualsevol altre tipus d’ingrés econòmic)

Signatura

Santa Eulàlia de Ronçana,

d

de 20

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en el fitxer “registre d’entrades i sortides” amb la finalitat de registre i arxiu. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General
ubicat a la Carretera de la Sagrera, 3, de Santa Eulàlia de Ronçana
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