
Nom i cognoms __________________________________________________, amb adreça a 

____________________________________________, CP ________, telèfon ____________, 

correu electrònic _________________________ i DNI/NIE/Passaport ___________________,  

 

 

 

Exposo que compleixo els requisits socioeconòmics que descriu la Llei 24/2015 
de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit 
d’habitatge i la pobresa energètica. 

Per tot això, 

Sol·licito un informe social als Serveis Socials Bàsics, tal com especifica la llei 
mencionada anteriorment, per poder-m’hi acollir. 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: 

 Fotocòpia del DNI / NIE / Passaport del titular del contracte 

 Còpia d’una factura de cada subministrament amb el que te deute pendent de pagament 

 Declaració d’ingressos segons la situació de cadascun de tots els membres en edat laboral 
empadronats al domicili (majors de 16 anys):  

 Si treballa: Declaració de la última renda i última nòmina de treball 

 Si és autònom: renda o certificat negatiu de declaració 

 Si es troba a l’atur: certificat positiu o negatiu de prestació d’atur i altres subsidis (SOC) 

 Si és pensionista: certificat positiu o negatiu de la pensió (INSS) 

 Si és família monoparental: Conveni regulador de separació/divorci i pensió alimentària 

 Altres: ________________________________________________________________________ 

En cas de ser client d’Endesa: 

 Si és client d’Endesa, a més d’adjuntar la documentació, signar l’annex a aquesta sol·licitud i 
sol·licitar el bo social al punt de Servei d’Endesa -C/ Pelegrí Ballester, 15- en el termini de 60 dies. 

Signar l’annex permet beneficiar-se, si escau, del finançament previst per als consumidors en risc d’ Exclusió Social ( Article 12 
del RD 897/2017, de 6 d’Octubre per als consumidors vulnerables severs ) així com beneficiar-se, si escau, de les noves 
circumstàncies aprovades en el Reial Decret Llei 15/2018, de 5 d'octubre. 

Si no es signa l’annex i no es sol·licita el bo social, l’informe de vulnerabilitat emès servirà als efectes de quedar protegit 
d’interrupcions de subministrament a l’empara de la llei 24/2015. 

(signar al dors) 

Sol·licitud d’informe social de vulnerabilitat energètica 

Com a representant de: nom ____________________________________________________, amb 
adreça a ________________________________________________________________ 
de ___________________________, CP __________, telèfon _________________________, 
correu electrònic _________________________ i DNI/NIE/Passaport ___________________, i en 
qualitat de ___________________________________________, 

SS  Tema SSO subtema SSO_VE 



 
 
 
 
 
Declaracions / consentiments 

 
 
Declaro: 
 
1. Que són certes totes les dades d’aquesta sol·licitud i els documents que s’adjunten, així com totes les 

facilitades als professionals dels Serveis socials per l’elaboració de l’informe per acreditar la meva 
situació de risc d’exclusió social d’acord amb l’article 5.10 de la Llei 24/2015. 

2. Resto assabentat igualment, que aquest informe farà que no s’interrompi el subministrament, però el 
deute dels consums (factures) queden pendents de pagament, per la qual cosa és la meva 
responsabilitat fer els pagaments de les factures pendents i properes amb la companyia 
subministradora. 
3. Que aquesta llei contempla que si es dóna qualsevol canvi en la situació socioeconòmica resta 

sota la meva responsabilitat donar aquesta informació el més aviat possible.  

 
Dono el meu consentiment  

1. A l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a obtenir per mitjans electrònics les meves dades relatives a les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, Si   No  

2. A l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a cedir les meves dades personals incloses a l’informe esmentat a 

l’empresa subministradora, Si   No  

 

 
 

 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, ___________de ______________________________de 20____ 
 
 
 
 
 
 
 
(signatura) 
 
 

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les dades personals facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer 
automatitzat propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú). 
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