
 
    AJUNTAMENT D’ABRERA 
 

 
 

SOL·LICITUD DE DOCUMENT ACREDITATIU DE CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS  
(Tramitació bo social) 
 
Dades de la persona sol·licitant 
 

Nom i cognoms / Raó social                                                                                                     

 
NIF/NIE 

Domicili 

 
Telèfon 
 

Codi postal i població                                                                                                                             

 
Adreça electrònica               
 

Representant: Nom i cognoms                                     

                                                                           
NIF/NIE 

    SI        NO  autoritzo la notificació via seu electrònica (cal disposar de certificat digital - es rebrà alerta al correu electrònic)         
 

EXPOSO 
 

Que l’article 3.3 del Reial Decret 879/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, estableix quines són 
les diferents circumstàncies especials de la persona usuària.  
 
SOL·LICITO 

Per a la tramitació del bo social de la factura elèctrica amb l’empresa següent:  
 

 
 
Sol·licito l’expedició del document acreditatiu de circumstàncies especials, en base a la documentació que 
s’adjunta, i en relació a la següent persona de la unitat familiar:  
 

� Persona titular del contracte  

� Membre de unitat familiar (indicar):  
 

Nom i cognoms / Raó social                                                                                                     

 
NIF/NIE 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:  
 

� NIF/NIE de la persona titular del contracte  

� NIF/NIE de la persona a la qual concorre alguna de les circumstàncies especials  
 

DOCUMENTACIÓ (segons la circumstància que s’acredita) 
 

� Carnet de família monoparental 

� Acreditació del grau de dependència (Grau II o Grau III) 

� Certificat o carnet acreditatiu de discapacitat (igual o superior al 33%) 

� Sentència judicial acreditativa de ser víctima de violència de gènere  

� Resolució emesa conforme a la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les 

víctimes del terrorisme (Ministeri de l’interior) 

Signatura  
 
Localitat i data 
 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran 
utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar la sol·licitud de document acreditatiu de circumstàncies especials i no es preveu la seva cessió a tercers 
llevat d’obligació legal. El responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – informacio@abrera.cat. Podeu exercir 
els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a 
través de la seu electrònica de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1 

     Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera 

  


