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SOL·LICITUD D’INFORME DE VULNERABILITAT  

PER A LA POBRESA ENERGÈTICA 
 
DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT: 
Nom i cognoms * 
 

DNI/NIF * 

Adreça * Codi postal Localitat 
 

Telèfon Fixe Telèfon Mòbil * e-mail * 
 

Nom del representant DNI/NIF 
 

* Camps Obligatoris. 
 

 Sol·licito rebre la documentació i notificacions derivades d’aquesta instància 
també en format paper. 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA: 
 

 Volant de convivència ( aportat per l’OAC de l’Ajuntament). 
 

 Ingressos econòmics de la unitat familiars de totes les persones majors de 16 anys 
dels darrers 3 mesos (nòmines, pensions, certificat perceptiu d’ingressos, certificat de 
prestacions d’atur)  
 

Extractes bancaris dels últims 3 mesos de tots els comptes de la unitat familiar.  
 

 Declaració de la renta o certificat d’ingressos de l’Agència Tributària 
 

 Factura o contracte de la o les companyies subministradores amb les que té deute. 
 

 Informe mèdic on certifiqui que s’ha d’estar connectat a un suport vital en subministre 
elèctric, si és el cas. 
 

 Els Serveis Socials tenen la  següent documentació presentada en els 3 mesos 
anteriors a la sol·licitud (concretar): 
______________________________________________________________________ 
 
 
Se sol·licita: 
 

Que els serveis socials de la Roca emetin informe de vulnerabilitat i que s’enviï a 
la subministradores següents: 
 
............................................................................................................................................. 
 

 
LA ROCA DEL VALLÈS,  .… de …………….............  de 2019                        
 

Signatura 
 
D’acord amb Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digital, s’informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit 
presentat en el Registre de l‘Ajuntament de la Roca del Vallès.  
Autoritzo a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com 
per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès. 


