
SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL BO SOCIAL PER A COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT ECONÒMICA SEGONS LA DISPOSICIÓ SISENA DEL REIAL DECRET LLEI 30/2020 DE 29 DE 

SETEMBRE

Energía XXI Comercializadora de Referència, SLU CIF 
B-82846825, Ribera del Loira, 60 28042 Madrid (Si us
plau, no utilitzeu aquesta adreça per enviar la
sol·licitud)

Espai reservat per al registre d'entrada de la sol·licitud a 
l'empresa comercialitzadora de referència.

Si us plau, completeu les dades amb lletres majúscules.

C.P.: Província:

Codi Universal de Punt de Subministrament, CUPS (dada que figura a la factura o que es pot sol·licitar

al distribuïdor) Si us resulta més còmode, en comptes d'introduir el CUPS podeu enviar còpia d'una

factura d'electricitat del punt de subministrament en la qual figuri amb claredat la dada del CUPS.

CUPS:

DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIÓ (Obligatori núm. de telèfon i adreça de correu electrònic) 

Núm. telèfon 1:                                                                  Núm. telèfon 2:

Adreça electrònica:

SOL·LICITA:
L'aplicació del bo social al subministrament del Codi Universal de Punt de Subministrament mencionat.

A TAL EFECTE DECLARA:

– Que el subministrament per al qual sol·licita el bo social està destinat a l'habitatge habitual del titular.
– Que el titular és persona física.
– Que el titular està acollit al preu voluntari per al petit consumidor1 (PVPC) o, en cas de no estar-ho, que

accepta la formalització d'un contracte amb la comercialitzadora de referència acollit al PVPC.

1. L'aplicació del bo social comporta tenir un contracte de subministrament amb el comercialitzador de referència al PVPC. 
El PVPC està regulat al Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels preus 
voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.
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E S

DADES DEL TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT 

Cognom 1:

Cognom 2:

Nom:

N.I.F. o N.I.E.:

DADES DEL PUNT DE SUBMINISTRAMENT 

Adreça:

Municipi:



Que el titular és una persona que NO forma part d'una unitat familiar. El nom, cognoms i NIF/NIE 
s'indiquen a la pàg. núm. 5 d'aquest document.

       Que el titular és una persona que forma part d'una unitat familiar. El nom, cognoms i NIF/NIE 
s'indiquen a la pàg. núm. 5 d'aquest document.

2. S'entén per unitat familiar, als efectes de l'aplicació del bo social a la factura d'energia elèctrica, la constituïda d'acord amb 
el que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de 
les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, qualsevol de les modalitats següents.

1. ª La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi ha:

a) Els fills menors, amb excepció dels que, amb el consentiment dels pares, viuen independents d'aquests.
b) Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

2. ª En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que 
conviuen amb un o altre i que reuneixen els requisits a què es refereix la regla 1a.
Ningú no pot formar part de dues unitats familiars al mateix temps.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

1) Que totes les dades incloses en aquesta sol·licitud són certes, i que se’n responsabilitza de la veracitat
d'acord amb el que estableix la disposició addicional 7a del RDL 30/2020.

2) Que, en el cas que hi hagi qualsevol variació de les dades abans del 30 de juny del 2021, quedo obligat/da a
comunicar-ho a l'empresa comercialitzadora de referència mitjançant correu electrònic:
bonosocial@energiaxxi.com

3) Que disposo de la corresponent autorització per part dels membres de la meva unitat familiar per al
tractament de les seves dades personals i/o econòmiques, als efectes de gestionar correctament aquesta
sol·licitud.

4) Que jo mateix/a, o algun dels membres de la meva unitat familiar, acomplim els requisits establerts a la
disposició addicional sisena del Reial decret llei 30/2020:

Si us plau, marqueu si és el cas:

Situació de desocupació. 

Situació d'Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) 

Empresari/ària que ha vist reduïda la jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que 
suposen una pèrdua substancial d'ingressos.

5) Que, el mes anterior a la presentació d'aquesta sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa, el
conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no va aconseguir el límit següent:

Si us plau, marqueu si és el cas:

1,5 vegades la dotzena part de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues, en el
      cas que no formi part d'una unitat familiar o que no hi hagi cap menor a la unitat familiar; 

2 vegades la dotzena part de l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor a la unitat familiar; 

2,5 vegades la dotzena part de l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors a la unitat
      familiar.
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Si us plau, marqueu només una de les dues opcions següents:
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ON S'HA D'ENVIAR LA SOL·LICITUD JUNTAMENT 
AMB LA DOCUMENTACIÓ? 

Per correu electrònic a l'adreça: bonosocial@energiaxxi.com 

Aquests multiplicadors de renda de l'índex IPREM de 14 pagues s'incrementen, en cada cas, en 0,5 sempre 
que hi hagi alguna de les circumstàncies especials següents3: 

- Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui discapacitat reconeguda igual o 
superior al 33 %.

- Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar estigui en situació de violència de 
gènere, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

- Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima de 
terrorisme, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

- Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar estigui en situació de dependència 
reconeguda de grau II o III, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

- Que la unitat familiar està integrada per un únic progenitor i, almenys, un menor.

3. La circumstància especial acreditada davant l'organisme competent en la qual estigui el consumidor, o algun membre 
de la unitat familiar, no ha de ser acreditada davant del COR.

6) Que presentaré, en cas que se’m requereixi per l'autoritat competent, la documentació que permet acreditar
els meus ingressos, o els de la meva unitat familiar, que no sobrepassen els límits establerts a 
l'apartat anterior.

Aquí us expliquem la documentació que ens heu d'enviar, segons el cas. 

PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS REQUISITS, APORTEU: 

- Fotocòpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, en cas que formeu part d'una unitat
                   familiar, còpia del NIF o NIE de cadascun dels membres per als que aquest document és obligatori. 

- Certificat d'empadronament en vigor del titular o del conjunt, del titular de punt de subministrament o
                   de tots els membres de la unitat familiar. 

-       Llibre de família, en el cas que hi hagi unitat familiar.

-       En cas de situació legal de desocupació, certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions.

-       En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, certificat expedit per
    l'Agència

Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base 
de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat. 

-     Còpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, en cas que formi part d'una unitat
                familiar, còpia del NIF o NIE de cadascun dels membres per als que aquest document és obligatori. 
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MOLT IMPORTANT: A la taula següent cal incloure el nom i els cognoms de la persona sol·licitant i, en el cas d'unitats familiars, els de tots els 
membres de la unitat familiar, i també el NIF o NIE de cadascun dels membres per als que aquest document és obligatori; és a dir, dels majors de 
14 anys, i dels menors d'aquesta edat que en tinguin. 

Així mateix, l'hauran de signar tots els majors de 14 anys i amb capacitat per obrar. 

Dades del titular/sol·licitant i dels membres de la unitat familiar NIF o NIE Signatura 

Nom 

Cognoms 

Nom 

Cognoms 

Nom 

Cognoms 

Nom 

Cognoms 

Nom 

Cognoms 

Nom 

Cognoms 

Nom 

Cognoms 

Nom 

Cognoms 

Nom 

Cognoms 

Nom 

Cognoms 

El que manifesta amb el coneixement de les responsabilitats penals, civils i/o administratives que pertoquen, en 
cas d'inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació d'aquesta declaració 
o en cas de no presentació de la documentació que li és requerida per acreditar el compliment del que es declara.  
I, perquè així consti i tingui els efectes oportuns. 

A  ....................................................  el  ..........  de  ..................................  del 20  ...... 

Per favor, el titular del subministrament ha de tornar a signar al requadre següent. 

Signatura del titular del subministrament 
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Aquesta sol·licitud conté dades de caràcter personal. De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que totes les dades facilitades 
tenen caràcter confidencial. Les dades recollides s'utilitzen amb la finalitat d'aplicar el bo social. 

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional sisena del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de 
mesures socials en defensa de l'ocupació (RDL 30/2020) i la resta de normativa aplicable en matèria de bo social, 
Energía XXI Comercializadora de Referència, S.L.U. («Energía XXI» o la «COR») tractarà les dades i la informació que 
faciliteu en aquesta sol·licitud com a Responsable del Tractament. La base de legitimació d'aquest tractament és el 

vostre consentiment donat en aquesta sol·licitud, i també el compliment del RD 30/2020. 

Energía XXI únicament tracta la informació i la documentació referida a la disposició addicional sisena del RD 30/2020, 
sense tenir accés, en cap cas, a categories especials de dades que preveu l'article 9 del Reglament 2016/679 general 
de protecció de dades (RGPD). 

Les dades es tractaran mentre siguin necessàries per donar fi a la vostra sol·licitud i, si escau, l'aplicació del bo social. 
Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades es mantindran en estat de bloqueig durant el termini 
de prescripció de les obligacions legals aplicables. Un cop superat aquest període, les dades es cancel·laran 
definitivament. 

Així mateix, les vostres dades es podran cedir a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i 
tribunals, quan aquests ho requereixin i quan ho exigeixi la normativa aplicable (concretament, el Ministeri d'Energia, 
Turisme i Agenda Digital i les administracions autonòmiques o locals competents en l'aplicació del bo social). Podran 
tenir accés a les vostres dades els proveïdors de serveis que Energía XXI contracti i que tinguin la condició 
d'encarregats de tractament. 

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades 

mitjançant correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd.exxi@energiaxxi.com o per correu postal a l'Apartat postal 
1128, 41080-Sevilla, A/A. Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, tot aportant nom i cognoms de l'interessat, 
domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificador, i petició en 
què es concreti la sol·licitud. 
Podeu consultar més informació sobre la política de protecció de dades d'Energía XXI a www.energiaxxi.com 




