SOL·LICITUD DE
PARTICIPACIÓ AL
Núm. COM
PROGRAMA DE
17/___
COMPTADORS D'ENERGIA
INTEL·LIGENTS

Titular
Nom i cognoms:

NIF:

Adreça:

núm.

Codi postal:

escala

Telèfon 1:

pis

porta

Telèfon 2:

Adreça electrònica:
Numero de CUPS (22 dígits i lletres):
Habitants
Més de 65 anys:

persones

De 20 a 65 anys

persones

Menys de 20 anys

persones

Característiques de l’habitatge
Unifamiliar aïllat

Superfície:

m2

Unifamiliar entre mitgeres

Potència contractada:

Kw

Plurifamiliar

Companyia subministradora:

Nombre façanes exteriors

Orientació:
Sota coberta: Sí

/ No

Propietat

Disposa d’ordinador: Sí

Lloguer

Windows

/ No

Mac

Disposa de connexió a internet: Sí

/ No

Calefacció/Refrigeració/ACS
Calefacció:

butà

Refrigeració:

bomba de calor

Altres:

estufa butà

ACS:

caldera gas

Energia solar:

tèrmica

gasoil

gas natural
aire c. portàtil

estufa oli

convector

termo elèctric
fotovoltaica

electricitat
ventilador
altres
acumulador Sí
kWp instal·lats

/ No
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Altres consums energètics
Rentadora:

Classe energètica

Anys

cops/setmana

Rentavaixelles:

Classe energètica

Anys

cops/setmana

Assecadora:

Classe energètica

Anys

cops/setmana

Frigorífic:

Classe energètica

Anys

Cuina:

Gas butà

Gas natural

Vitroceràmica

Forn:

Gas butà

Gas natural

Elèctric

Microones:

Sí

Inducció

/ No

Altres línia blanca (ex. liquadora, batedora, thermomix ...):

Quants?

Televisor:

Quants?

Altres línia marró (ex. DVD, cadena música, ordinador ...):

Quants?

Bombetes baix consum:

Quantes?

Dades de consum
Emplenar amb les dades de les factures dels darrers 12 mesos

Data factura

Data inici

Data fi

Consum (kWh)

Import total (€)

Sol·licita participar al programa de comptadors d'energia intel·ligents
Sabadell, a

de

de 201

Signatura:

* Aquesta sol·licitud es pot presentar per correu electrònic amb signatura, a través dels Punts d'Atenció Ciutadana i els registres de
l'Ajuntament de Sabadell o per correu postal a l'Oficina Municipal Energia de Sabadell, carrer del Sol, 1 3a 08201 - Sabadell.
** Amb aquesta sol·licitud s'accepten les condicions del servei especificades en annex a aquest document.
*** D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem
que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer de Medi Ambient, creat per l’Ajuntament de Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc, 1,
08201 de Sabadell, i amb la finalitat de facilitar el seguiment del procediment administratiu de l’expedient. No s’efectuarà la cessió de
les dades facilitades en cap cas. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçantse a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.

