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SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A UN AUTOCONSUM COL·LECTIU 

DESTINACIÓ: Institut Balear de l’Energia (IBE)
CODI DIR3: A04027076

SOL·LICITANT

Nom o raó social: NIF:        

Representant (si escau): NIF:       

Domicili social            CP:      

Municipi                              Telèfon                   

    

NOTIFICACIÓ

Per correu electrònic (serà el correu on rebreu els avisos de les notificacions corresponents al procediment)

Adreça electrònica:  

EMPLAÇAMENT DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DEL QUAL ES SOL·LICITA L'ADHESIÓ AL AUTOCONSUM COL·LECTIU

Domicili:  CP:     Municipi: 

CODI UNIVERSAL DE PUNT DE SUBMINISTRAMENT (CUPS) (es troba a la factura elèctrica)

E S 0 0 3 1 5

REFERÈNCIA CADASTRAL 

ÚS DEL SUBMINISTRAMENT ASSOCIAT (Habitatge o local) :   

Habitatges                                                                            Locals                      

DECLAR

1. Que dispòs de capacitat de representació suficient, degudament acreditada, per dur a terme la sol·licitud indicada.
2. Que les dades consignades en aquest document són certes.
3. Que accept,  íntegrament, les condicions de la convocatòria i, per tant accept la potència d’autoconsum que se m’assigni en els

termes establerts en la convocatòria i, en particular, les condicions de pagament que s’estableixen en aquesta.
4. Que accept les condicions de pagament que s’estableixen en la convocatòria i sol·licit abonar la quantia que correspongui amb la

següent modalitat de pagament:

             Sense fraccionament                                                     Fraccionament semestral                                  
                      
5. Que les dades bancàries, a efectes d’abonament de les quotes establertes en la convocatòria són les següents:
         

Entitat Domicili, sucursal o oficina

CODI COMPTE

E S
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AUTORITZACIÓ I DELEGACIÓ DE SIGNATURA

Amb la formalització d’aquesta sol·licitud, en cas de que aquesta sigui acceptada, s’autoritza al director gerent de l’IBE a realitzar, en 
representació vostra, tots els tràmits que s’hagin de dur a terme davant de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic per tal de posar en
servei la instal·lació, i davant de l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, com per exemple la formalització del contracte d’accés tècnic 
de la instal·lació de producció. Així mateix, també s’autoritza al director gerent de l’IBE a subscriure, en representació vostra, el contracte 
de compensació  dels excedents i l’acord de repartiment de l’energia dels consumidors associats (establint el coeficient de repartiment que
correspongui en els termes de la convocatòria), per tal d’incloure la modalitat de subministrament amb autoconsum en el vostre de 
subministrament elèctric.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament
de dades personals que conté aquest document.
Finalitat del tractament i base jurídica.  Pagaments a tercers derivats de procediments amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
d’acord amb els articles 73 i 93.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Responsable del tractament. La direcció general o la secretaria general de la conselleria a la qual correspon la tramitació dels pagaments, la Direcció General
del Tresor i Política Financera com a òrgan pagador i la Intervenció General com a òrgan responsable de la base de dades de tercers de la CAIB.
Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el Reglament
general de protecció de dades o la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Termini de conservació de les dades personals.  Les dades es conservaran indefinidament en el sistema comptable de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de
supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que
estableix la normativa vigent) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades
personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades
personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

OBSERVACIONS

                                                                                                                                                ,     d                                     de 2023

Sign aquest document a l’efecte d’adherir-me a un autoconsum compartit 

Signatura de l’interessat   (EN CAS DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA S’HA DE SIGNAR ELECTRÒNICAMENT)

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

Documentació obligatòria per a tots els sol·licitants:
 Còpia de dues factures del subministrament elèctric (una del període d’estiu i l’altra del període d’hivern) pel qual se sol·licita l’adhesió a l’autoconsum compartit.
 Fitxa cadastral de l’immoble en el que figuri la seva referència.
 Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe.

Només en cas de persones físiques (els autònoms es consideren persones físiques):
 Còpia del Document nacional d’identitat del sol·licitant i de la persona autoritzada, si s’escau, i el seu poder corresponent.

Només en cas de persones jurídiques:
 Còpia del Document Nacional d’Identitat del representant de la societat o persona autoritzada.
 Còpia del número d’identificació fiscal de la societat.
 Còpia de la documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud com a representant de l’empresa, com pot ser 

l’escriptura de poders de representació o documents similars

Només en cas de consumidors vulnerables:

• Document que acrediti la condició de que es tracta d’una llar vulnerable, o bé estar acollit al bo social.
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