
LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:  
 

AJUNTAMENT DEL MUNICIPI 
Horari d’atenció al públic de l’Ajuntament 

 

CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS 
Edifici Vicus – Av. del Mercat, 8, 3 planta – 08500 Vic - Tel.: 93 171 00 73 - info@cssosona.cat 

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 h 
 

El termini per a lliurar la sol·licitud juntament amb la documentació finalitza el 17 de maig de 2019 
 

L’import màxim a sol·licitar en despeses de factures és de 200 euros. Les factures han de ser emeses entre el 
01/10/2018 i l’actualitat. Les factures poden estar pagades, o bé, pendents de pagament en el moment de presentar la 
sol·licitud. En cas de no acreditar-se, s’entendrà que les factures no estan pagades i serà necessari que un cop atorgat 
l’ajut, dins el termini establert, es justifiqui el seu pagament. La justificació del pagament es realitza mitjançant 
l’acreditació del banc, de Correos o comprovant de l’entitat subministradora.  
 

Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Gestió dels ajuts de serveis socials creat pel consorci 
d’Osona de Serveis Socials amb finalitats de registre i tramitació de dades de persones físiques que tramiten ajuts. 
Podran ser cedides al Consell Comarcal d’Osona; ajuntaments de la comarca d’Osona i/o entitats del tercer sector 
que puguin oferir ajudes al col·lectiu afectat. 
 

En omplir aquest formulari, entenem que ens autoritzeu a portar a terme aquest tractament. En qualsevol moment 
podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos al Consorci 
d’Osona de Serveis Socials (Edifici el Sucre, C/ de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta, de Vic). 

 

Aquesta sol·licitud es formula a l’empara de les bases reguladores dels ajuts per a subministraments energètics 
aprovades pel Consorci d’Osona de Serveis Socials i publicades al BOPB de 8 de març de 2019 i al BOPG d’11 de 
març de 2019. Amb la presentació de la sol·licitud el Consorci d’Osona de Serveis Socials entén que queda autoritzat 
a comunicar les dades objecte del tractament, tant del sol·licitant com de la resta de residents al domicili, a les 
administracions públiques i a les entitats socials de la comarca d’Osona amb l’objectiu de garantir una correcta 
coordinació entre la xarxa d’agents implicats en la detecció i seguiment de situacions d’especial vulnerabilitat en 
pobresa energètica. Així mateix, el/la sol·licitant declara sota jurament que està al corrent de les seves obligacions 
fiscals, socials i tributàries amb les administracions públiques estatals, autonòmiques i locals. 
 

VALORACIÓ ECONÒMICA A TENIR EN COMPTE PER L’ATORGAMENT DELS AJUTS: 
 

Per determinar els llindars de renda econòmics es tindran en compte les següents valoracions, descomptat un import 
màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els 
membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà. 
 
 

 TRAM A TRAM B TRAM C 

Llars d’un adult 10.096,50 € 6.731,00 € 4.206,80 € 

Llars d’un adult i un infant 13.125,50 € 8.750,30  € 5.468,90 € 

Llars d’un adult i dos infants 16.154,40 € 10.769,60 € 6.731,00 € 

Llars de dos adults 15.144,80 € 10.096,50 € 6.310,00 € 

Llars de dos adults i un infant 18.173,70 € 12.115,80 € 7.572,30 € 

Llars de dos adults i dos infants 21.202,70 € 14.135,10 € 8.834,40 € 

Llars de dos adults i tres infants 24.231,60 € 16.154,40 € 10.096,50 € 

Per cada adult no contemplat 

Per cada infant no contemplat 

+ 5.048,30 €  

+ 3.029,00 € 

+ 3.365,50 € 

+ 2.019,30 € 

+ 2.103,20 € 

+ 1.262,10 € 

 

Pel càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables el sol·licitant i tots els 
membres empadronats al domicili. 

 

Els beneficiaris del tram A hauran de complir algun dels criteris socials que es descriuen a continuació: 

Acreditació de família nombrosa Acreditació de família monoparental 

Resolució de grau de dependència Reconeixement legal d’almenys un 33% de discapacitat 
 

mailto:info@cssosona.cat


 
SOL·LICITUD AJUT 
SUBMINISTRAMENTS  
 ENERGÈTICS  

 
 

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 
 

NIF/NIE   Nom                                   Cognoms 
 
 

Adreça domicili                Població                    Membres empadronats al domicili 
 
 

Data naixement           Telèfon        Correu electrònic                              Mitjà de comunicació 
               Electrònic      Correu Postal  
 

Família                   Família            Grau de                            Grau de                         Cost mensual  
monoparental         nombrosa        dependència                    discapacitat                   lloguer /hipoteca 

 

REBUTS DE SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS PELS QUALS ES SOL·LICITA L’AJUT 
 

Nom companyia Data factura Import factura 
Pagada 
(Sí/No) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Teniu Bo Social d’electricitat?     Sí   No   Teniu Cànon Social d’aigua? Sí   No   
 

DADES BANCÀRIES ON ES VOL REBRE L’IMPORT DE L’AJUT:  

 

NIF/NIE: ________________  Nom i cognoms: ______________________________________________ 

 

IBAN: (24 dígits)  

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 
 

⬜ Còpia del DNI/NIE del sol·licitant.  

⬜ Còpia a doble cara de les factures de subministraments per les quals es sol·licita l’ajut. 

⬜ Còpia dels justificants de pagament de les factures per les quals es sol·licita l’ajut. 

⬜ Còpia de l’acreditació de família nombrosa, família monoparental, grau de dependència o grau de discapacitat. 

⬜ Còpia de l’últim justificant de pagament del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge. 

⬜ En cas de no estar obligat a realitzar declaració de la renda, acreditació actual d'ingressos dels majors de 16 anys.  

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de tots i cadascun dels membres del domicili, per tal que el Consorci d’Osona de Serveis 
Socials i/o el Consell Comarcal d’Osona puguin sol·licitar a les administracions tributàries i a la resta d’administracions competents les dades relatives 
a la renda, al patrimoni familiar, la residència i altres situacions no acreditades, si s’escau, de la persona sol·licitant i la resta de membres del domicili, 
amb la única finalitat de completar degudament l’expedient. S’informa que l’ajut atorgat serà comunicat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a 
l’Agència Tributària.        

 
___________________________,   _____  de  ______________________ de 2019 

                                                                                                                                         [signatura del sol·licitant] 
 

                                                


