
ANNEX 2: 

Sol·licitud de renovació de la cessió temporal de quotes de participació d’una instal·lació 

solar fotovoltaica municipal  

DADES DEL TITULAR  

Nom del titular del subministrament que vol renovar la seva participació a la 

Comunitat Energètica 

 

Representant del titular del subministrament 

 

Adreça de subministrament (Carrer, Número, Ciutat, Província, Codi Postal) 

 

NIF / CIF del titular del subministrament  

 

Telèfon mòbil del titular o representant 

 

Correu electrònic del titular o representant 

 

DADES DE CONTACTE DEL SOL·LICITANT (únicament si és diferent del 

titular) 

Nom del sol·licitant (únicament si és diferent del titular) 

 

Telèfon mòbil / fix del sol·licitant (únicament si és diferent del titular) 

 

Correu electrònic del sol·licitant (únicament si és diferent del titular) 

 

 

 

 
 



 

DECLARACIONS 

Sol·licito:  

Sol·licito la renovació de la cessió temporal de quotes de participació d’una instal·lació 

solar fotovoltaica municipal pel tipus de quota que especifico a continuació (Marqueu 

només una opció): 

☐ Tipus A (1kWp)  

☐ Tipus B (0,5kWp) 

Participants en situació de vulnerabilitat econòmica: 

☐ Declaro que estic identificat per part de Serveis Socials com a econòmicament 

vulnerable.  

Declaració (Necessari per poder continuar en la Comunitat Energètica): 

☐ Declaro sota la meva responsabilitat, als efectes que l’Ajuntament m’autoritzi una 

renovació de cessió temporal de quotes de participació d’una instal·lació solar 

fotovoltaica, que reuneixo les condicions exigides en les bases i em comprometo a provar 

documentalment totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud.  

Autoritzacions (Necessari per poder continuar en la Comunitat Energètica): 

☐ Autoritzo que les comunicacions es duguin a terme per mitjans electrònics. 

☐ Autoritzo a l’entitat Ajuntament de Viladamat, amb CIF P1723100B, per a què 

consulti i obtingui la informació sobre els punts de subministrament de la meva titularitat 

que figuren a DATADIS. Així mateix, autoritzo a l’entitat KM0 Energy, SL, amb CIF 

B67378711, i Nnergix Energy Management, SL, amb CIF B65946055, per a què 

consultin i obtinguin la informació sobre els punts de subministrament de la meva 

titularitat que figuren a DATADIS 

☐ Autoritzo a KM0 Energy, S.L. amb CIF B67378711, a sol·licitar en el meu nom el 

canvi efectiu de modalitat de contracte de subministrament amb la meva 

comercialitzadora i rebre la informació emesa per a aquesta com a resposta de la citada 

sol·licitud. 

Política de privacitat (Necessari per poder continuar en la Comunitat Energètica): 

☐ He llegit i accepto la política de privacitat de l’ajuntament de Viladamat 

A Viladamat, a (data) 

SIGNATURA: 

 

 

 

 


