INSTANCIA POBRESA ENERGÈTICA
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
DNI/NIF:
Adreça:
Població:
Correu Electrònic
En representació
de:

Telèfon:
C.P:
Provincia:

Picanya

46210
València

DNI/CIF

Autoritza expressament a l’Ajuntament de Picanya a enviar a l’adreça de correu electrònic dalt assenyalada, les notificacions que hagen de
practicar-me en els expedients en què siga part o puga tindre un interés legítim, amb plens efectes jurídics com disposa l’art. 59.3 de la Llei
30/92 L.R.J.-P.A.C.

EXPOSE
Havent-se publicat en el DOCV 7689 de 31 de desembre de 2015, l’Ordre de la Conselleria de
Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la que s’aproven les bases
reguladores per la concesió de subvencions per evitar la pobresa energética en llars en risc
d’exclusió social.

DEMANE
Acollir-me a la subvenció per evitar la pobresa energética.

DOCUMENTACIÓ
-

Fotocòpia DNI de tota la unitat familiar.

-

Fotocòpia del llibre de familia.

-

En cas de separació o divorci, sentencia judicial i conveni regulador.

-

Document Autorització Accès a Dades de l’Agencia Tributària.


-

En el cas de no signar l’autorització:


Còpia de la declaración de l’impost sobre la renda referida a l’últim
exercici econòmic declarat.

Certificat de l’Agencia Tributària de no haver-la presentat referida a
l’últim exercici econòmic declarat.
Fotocòpia de factures de subministrament que no es puguen atendre, amb avis de tall
de subministrament o en risc de tall.
Si algú membre de la unitat familiar té reconeguda una discapacitat igual o superior al
33%, fotocòpia del certificat de grau de discapacitat.
Si algú dels membres de la unitat familiar té reconeguda una gran dependència,
fotocòpia resolució Grau 3 dependència.

Les dades facilitades per vostè en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Picanya i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància
presentada en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Picanya.

Picanya; a __ de _________________ de 2016

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Picanya

