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SOL·LICITUD DEL BO SOCIAL 

Energía XXI Comercializadora de Referencia, SLU 
CIF B-82846825, Ribera del Loira, 60 28042 Madrid  
(No utilitzi aquesta adreça per enviar la sol·licitud) 

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

Empleni les dades en lletres majúscules. 

DADES DEL TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT 

Cognom 1:                                                            

Cognom 2:                                                             

Nom:                                                             

NIF o NIE: 
                    

 

 

DADES DEL PUNT DE SUBMINISTRAMENT 

Adreça:                               

Municipi:                                

CP:      Província:                   

Codi universal de punt de subministrament, CUPS (dada que figura a la factura o que pot ser sol·licitada 

al distribuïdor) Si li resulta més còmode, en lloc d'indicar el CUPS pot enviar-nos còpia d'una factura 

d'electricitat del punt de subministrament, a la qual figuri amb claredat la dada del CUPS.  

CUPS: E S                     
 
 

DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIÓ 

Núm. telèfon 1:          Núm. telèfon 2:           

Adreça electrònica:                               

 
ADREÇA POSTAL A EFECTES DE NOTIFICACIÓ 

Emplenar només en cas que sigui diferent de l'adreça del punt de subministrament. 

Adreça:                               

Municipi:                                

CP:      Província:                   

 
SOL·LICITA:  
L'aplicació del bo social al subministrament del codi universal de punt de subministrament esmentat.  
 
A AQUEST EFECTE, DECLARA:  

– Que el subministrament per al qual sol·licita 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, si no ho està, que accepta 

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

1. L'aplicació del bo social comporta tenir un contracte de subministrament amb el comercialitzador de referència a 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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Marqui només una de les dues opcions següents: 

 

 Que la persona sol·licitant NO forma part d'una unitat de convivència i per tant es tracta d'un 
BENEFICIARI INDIVIDUAL.  

 Que la persona sol·licitant SÍ forma part d'una UNITAT DE CONVIVÈNCIA integrada pels membres 

següents (nom i NIF de cadascun dels membres per als quals aquest document sigui obligatori, és a dir, 

els majors de 14 anys i, si escau, els menors de 14 anys que en disposin 
).  
 

 

2. S'entén per UNITAT DE CONVIVÈNCIA, merament als efectes de l'aplicació del bo social en la factura d'energia elèctrica, la 

constituïda per totes les persones que resideixin en un mateix domicili i que estiguin unides entre elles per vincle matrimonial o com 

a parella de fet en els termes de l'article 221.2 del text refós de la Llei general de la seguretat social, o bé per vincle fins al segon 

grau de consanguinitat, afinitat, adopció, i altres persones amb les quals convisqui en virtut de guarda amb fins d'adopció o 

acolliment familiar permanent. En cap cas una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència.  

3. INFORMACIÓ ADDICIONAL. Primer grau: fills, cònjuge, pares, sogres, gendres i nores. Segon grau: avis, germans, nets i 

cunyats.  

 

Dades del titular/sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència     NIF o NIE Relació 
amb el 

sol·licitant 
                                             

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             

                                             

                                             

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             

                                             

                                             

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             

                                             

                                             

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             

                                             

                                             

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             

                                             

                                             

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             

                                             

                                             

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             
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FAMÍLIES NOMBROSES 
 

  

  

Si escau, marqui: 

  Que està en possessió del títol de família nombrosa vigent. 

 
 

PERCEPTORS DE L'INGRÉS MÍNIM VITAL 
 

  

  

Si escau, marqui: 

  Que el sol·licitant, o algun membre de la unitat de convivència, és perceptor de l'ingrés 

mínim vital. 

 
 

PENSIONISTES 
 

  

  

Si escau, marqui: 

  Que el sol·licitant, o tots els membres que tenen ingressos en la unitat de convivència, són 

pensionistes del sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent i perceben per això 

la quantia mínima vigent en cada moment per a aquestes classes de pensions i no perceben altres 

ingressos la quantia agregada anual dels quals superi els 500 euros. 

 
 

CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS 
 

  

  

Si escau, marqui: 

  Que es compleix alguna de les circumstàncies especials que es recullen a l'article 3.3 del Reial decret 

pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als 

consumidors domèstics d'energia elèctrica (discapacitat superior o igual al 33 %/víctima de violència de 

gènere/víctima de terrorisme/dependència reconeguda grau II o III/famílies monoparentals). 

(*) Pot consultar quines són les circumstàncies especials que es recullen a l'article 3.3 del Reial decret 
897/2017, de 6 d'octubre, a la pàgina 6 d'aquesta sol·licitud.  
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Seguidament li indiquem la documentació que ha de trametre'ns, segons el cas. 

 

PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS REQUISITS, APORTA:  
 

– DOCUMENT D'IDENTITAT: fotocòpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i de cadascun 

dels membres de la unitat de convivència per als quals el document sigui obligatori, és a dir, majors de 14 anys i, si 

escau, menors de 14 anys que en disposin.  

– LLIBRE DE FAMÍLIA: llibres de família i/o certificats de naixement i/o certificats de matrimoni expedits pel 

Registre Civil que acreditin la filiació de les persones que formen la unitat de convivència. Quan escaigui, resolució 

judicial o administrativa que acrediti l'acolliment. Si escau, full individual del Registre Civil o qualsevol document 

expedit per l'autoritat competent que acrediti de manera fefaent l'estat civil del sol·licitant.  

– PARELLES DE FET: l'existència de parella de fet s'acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun 

dels registres específics existents a les comunitats autònomes o els ajuntaments del lloc de residència o mitjançant 

document públic en què consti la constitució de la parella de fet.  
– CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT: certificat en vigor del titular i de tots els membres de la unitat de 

convivència.  
– FAMÍLIA NOMBROSA: si s'ha marcat la casella corresponent a família nombrosa, aporta fotocòpia del títol 

de família nombrosa en vigor.  
– CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS: si s'ha marcat la casella corresponent al compliment d'alguna de les 

circumstàncies especials recollides als apartats a), b), c) i d) de l'article 3.3 del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, 

pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors 

domèstics d'energia elèctrica, aporta el certificat o un altre document acreditatiu vàlid dels serveis socials de l'òrgan 

competent o de l'òrgan designat per la comunitat autònoma.  

 

Si ha marcat la casella de CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS de la pàg. 2, asseguri's que aporta la 

documentació acreditativa detallada a continuació, segons el cas: 

Si s'ha marcat la casella corresponent al compliment d'alguna de les circumstàncies especials(*) que es recullen 

a l'article 3.3 del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el 

bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica, aporta:  

 Certificat o un altre document acreditatiu vàlid dels serveis socials de l'òrgan competent designat per a la 

comunitat autònoma en cas de complir alguna de les circumstàncies especials recollides als apartats a), 

b), c) o d) de l'article 3.3 del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, que acrediti circumstàncies especials 

i que identifiqui únicament el titular del contracte/sol·licitant del bo social i no especifiqui expressament 

la circumstància concreta ni quin membre es troba en aquesta circumstància.  

 Fotocòpia del llibre de família i del certificat d'empadronament en cas de complir la circumstància especial 

recollida a l'article 3.3 e) (famílies monoparentals amb, almenys, un menor).  
(*) Pot consultar quines són les circumstàncies especials que es recullen a l'article 3.3 del Reial decret 
897/2017, de 6 d'octubre, a la pàgina 6 d'aquesta sol·licitud.  
 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

L'informem que Energía XXI tractarà les dades facilitades amb la finalitat de tramitar i gestionar la seva sol·licitud del bo social, de conformitat amb el que preveu el Reial decret 

897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica. 

En cap cas, i d'acord amb el que preveu l'article 3 de l'Ordre ETU/943/2017, de 6 d'octubre, per la qual es desplega el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula 

la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica, Energía XXI no sol·licita ni accedeix a informació 

o dades sensibles dels interessats en el curs de la tramitació i gestió de la sol·licitud del bo social (s'accedirà, exclusivament, a la documentació detallada a l'article 2.7 de l'Ordre 

esmentada).  

Així mateix, Energía XXI podrà tractar les dades personals per donar compliment a les obligacions legals que, si escau, siguin aplicables. Les seves dades es compartiran amb el 

Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital de conformitat amb el que preveu la normativa de referència per tal de tramitar i gestionar la seva sol·licitud de bo social.  

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable 

en cada moment. Per exercir aquests drets, es pot adreçar a Energía XXI per un dels canals següents:  

 Correu postal, adjuntant fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document d'identificació en vigor, i petició en què es concreti 

la sol·licitud, a l'apartat postal 1128, 41080 Sevilla, a l'atenció d'Energía XXI.  

 Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd.exxi@energiaxxi.com amb la informació següent: nom i cognoms de l'interessat, domicili a l'efecte de notificacions, 

fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document d'identificació en vigor, i petició en què es concreti la sol·licitud.  

Pot fer una consulta o obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades davant el delegat de Protecció de Dades a l'adreça següent: dpoc.exxi@energiaxxi.com.  

mailto:solicitudeslopd.exxi@energiaxxi.com
mailto:dpoc.exxi@energiaxxi.com
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A EFECTES DE TRAMITAR LA SOL·LICITUD DEL BO SOCIAL.  
 

Per a la comprovació dels requisits de renda i, si escau, de la pensió mínima, caldrà concedir 

autorització expressa per fer les comprovacions que es detallen tot seguit amb l'objectiu de tramitar la 

sol·licitud de bo social i durant la seva vigència. Altrament, no es podrà dur a terme la comprovació dels 

requisits per percebre el bo social. 
 

 El titular i, en cas que el titular formi part d'una unitat de convivència, tots els membres de la 
unitat de convivència autoritzen:  

– la comercialitzadora de referència per introduir, a través de l'aplicació implementada a l'efecte a la 

seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la informació, incloses les dades 

personals del sol·licitant del bo social i, en cas que el sol·licitant formi part d'una unitat familiar, dels 

membres de la seva unitat familiar, que li hagin proporcionat mitjançant aquest model de sol·licitud i 

documents adjunts, si escau, així com per realitzar la resta de tractaments de dades personals previstos a 

l'article 6 de l'Ordre ministerial per la qual es desenvolupa el Reial decret pel qual es regula la figura del 

consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia 

elèctrica, als efectes de l'aplicació del bo social i altres conseqüències previstes a la normativa esmentada, 

incloent-hi el tractament de la informació esmentada, i de les dades personals que comprengui, als efectes 

de fer constar en els seus sistemes informàtics i de gestió la informació necessària per aplicar el bo social 

al sol·licitant, i la resta de conseqüències, si escau, que es regulen al Reial decret esmentat, així com per 

al manteniment del bo social i altres conseqüències, si escau, mentre es mantinguin les condicions que 

han donat lloc al seu atorgament;  

– que el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, a través de l'aplicació implementada a aquest 

efecte, tingui accés a les bases corresponents de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o, en el cas 

del País Basc i Navarra, de l'agència foral corresponent, que continguin informació sobre rendes;  

– la comercialitzadora de referència per obtenir informació de les administracions autonòmiques o 

locals els serveis socials de les quals estiguin atenent o atendran el consumidor que compleixi els requisits 

per ser vulnerable sever. En cap cas implicarà l'autorització per comprovar els requisits vinculats a la 

comprovació de les circumstàncies especials que, si escau, es puguin aplicar.  
 

 El titular i tots els membres de la unitat de convivència autoritzen:  

– que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l'aplicació telemàtica 

corresponent, tingui accés a les bases de dades corresponents de la Seguretat Social que continguin 

informació sobre pensions per jubilació o incapacitat permanent. En cas que els criteris de pensió mínima 

no es compleixin, si ha marcat també la primera autorització es durà a terme la comprovació del 

compliment del requisit de renda a través de l'aplicació implementada a l'efecte a la seu electrònica del 

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.  
 

 El titular i tots els membres de la unitat de convivència autoritzen:  

– que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l'aplicació telemàtica 

corresponent, tingui accés a les bases de dades corresponents que continguin informació sobre 

beneficiaris de l'ingrés mínim vital. SIGNATURA DE LES AUTORITZACIONS (espai reservat per a nom, NIF 

o NIE i signatura del titular i de tots els membres de la unitat de convivència majors de 14 anys amb 

capacitat per actuar). NOM I COGNOMS NIF/NIE SIGNATURA Aquesta autorització s'estendrà durant el 

període en què resulti aplicable el bo social, inclosa, si escau, la seva renovació, sens perjudici que el 

consumidor o qualsevol dels membres de la seva unitat de convivència puguin retirar el consentiment en 

qualsevol moment, cas en què el bo social deixarà de ser aplicable. En cas de família nombrosa, 

l'autorització anterior s'entendrà atorgada durant el període de vigència del títol de família nombrosa. 

BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT núm. 76  
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MOLT IMPORTANT: A la taula següent cal incloure el nom i cognoms del sol·licitant i, en el cas de les unitats de convivència, de tots 

els membres de la unitat de convivència, així com el NIF o NIE de cadascun dels membres per als quals sigui obligatori aquest 

document, és a dir, dels majors de 14 anys, així com dels menors d'aquesta edat que en tinguin. 

A més, hauran de signar tots els majors de 14 anys i amb capacitat per actuar. 
 

Dades del titular/sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència     NIF o NIE Signat
ura 

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             
                                             

                                             

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             
                                             

 

                                            

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             
 

                                            
 

                                            

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             
                                             
 

                                            

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             
 

                                            
 

                                            

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             
 

                                            

 

                                            

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             
 

                                            
 

                                            

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             
 

                                            

 

                                            

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             
 

                                            
 

                                            

Nom                                             

                                             

Cognoms                                             
 

                                            

Aquesta autorització s'estendrà durant el període en què resulti d'aplicació el bo social fins al moment, si escau, de 
la seva renovació, sens perjudici que el consumidor pugui retirar el consentiment anterior en qualsevol moment, 
cas en què el bo social deixarà de ser aplicable.  

En cas de família nombrosa, l'autorització anterior s'entendrà atorgada durant el període de vigència del títol de família 
nombrosa.  

A…………………………….……………………….., ……….. de …………………………………… del 20..… 

El titular del subministrament ha de signar novament al requadre següent. 

Signatura del titular del subministrament 
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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  

 A través de la nostra pàgina web: www.energiaxxi.com/bono-social-mercado-regulado  

 A través de l'aplicació EnergíaXXI Bono Social  

 Per correu ordinari, a l'Apartat de correus 1167, 41080 Sevilla. 

 També podrà lliurar la seva sol·licitud a les nostres oficines. 

 
REQUISITS NECESSARIS PER SER CONSUMIDOR VULNERABLE 

 

(D'acord amb l'article 3 del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social 

i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica)  
Tindrà la consideració de consumidor vulnerable la persona titular d'un punt de subministrament d'electricitat al seu habitatge 

habitual que, sent persona física, estigui acollida al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i compleixi els requisits restants:  
a) Que la seva renda o, en cas de formar part d'una unitat de convivència, la renda conjunta anual de la unitat de convivència a 

la qual pertanyi sigui igual o inferior a 1,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) de 14 pagues. Quan la 

unitat de convivència estigui formada per més d'una persona, el multiplicador de renda respecte de l'índex IPREM de 14 pagues 

s'incrementarà en 0,3 per cada membre addicional major d'edat que formi la unitat de convivència i en 0,5 per cada menor d'edat 

de la unitat de convivència.  

En cap cas una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència.  

b) Que està en possessió del títol de família nombrosa.  

c) Que el mateix consumidor i, en cas de formar part d'una unitat de convivència, tots els membres de la unitat de convivència 

que tinguin ingressos siguin pensionistes del sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, percebent la 

quantia mínima vigent en cada moment per a les classes de pensió esmentades, i no percebin altres ingressos la quantia agregada 

anual dels quals superi els 500 euros.  

d) Que el consumidor o algun membre de la seva unitat de convivència sigui beneficiari de l'ingrés mínim vital d'acord amb el 

que estipula la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital.  

 

Els multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM de 14 pagues establerts a l'apartat a) s'incrementaran, en cada cas, en 1, 

sempre que concorri alguna de les circumstàncies especials següents (article 3.3 del Reial decret esmentat):  

 

• Art.3.3(a): Que el consumidor o algun dels membres de la unitat de convivència tingui una discapacitat reconeguda igual o 

superior al 33 %.  

• Art. 3.3(b): Que el consumidor o algun dels membres de la unitat de convivència acrediti la condició de víctima de violència de 

gènere, d'acord amb l'establert a la legislació vigent.  

• Art. 3.3(c): Que el consumidor o algun dels membres de la unitat de convivència tingui la condició de víctima del terrorisme, 

d'acord amb l'establert a la legislació vigent.  

• Art. 3.3(d): Que el consumidor o algun dels membres de la unitat de convivència es trobi en situació de dependència reconeguda 

de grau II o III, d'acord amb l'establert a la legislació vigent.  

• Art. 3.3(e): Que el consumidor acrediti que la unitat de convivència està integrada per un únic progenitor i, almenys, un  
menor.  

REQUISITS NECESSARIS PER SER CONSUMIDOR VULNERABLE SEVER 
Quan, complint els requisits anteriors, el consumidor i, si escau, la unitat de convivència a la qual pertanyi tinguin una renda anual 

igual o inferior al 50 % dels llindars establerts a l'apartat a), incrementats si escau d'acord amb el disposat en cas que concorri alguna 

de les circumstàncies especials indicades anteriorment, o bé percebi una renda anual inferior o igual a una i dues vegades l'IPREM 

en el cas dels col·lectius recollits als apartats c) i b), respectivament, serà considerat vulnerable sever.  

INFORMACIÓ IMPORTANT  

1. El bo social es meritarà a partir del primer dia del cicle de facturació en què tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb 

la documentació acreditativa que, si escau, sigui necessària. S'aplicarà en la factura següent, sempre que aquesta factura s'emeti 

transcorreguts com a mínim 15 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud completa del consumidor per part del comercialitzador 

de referència. En cas contrari, l'aplicació es realitzarà des de la factura immediatament posterior. El bo social s'aplicarà durant dos 

anys (a excepció de les famílies nombroses, per a les quals s'estendrà al període en què es trobi vigent el títol de família nombrosa 

corresponent), llevat de pèrdua d'alguna de les condicions que donen dret a la seva percepció o de retirada del consentiment per 

part del consumidor per a la comprovació de les dades corresponents. Transcorregut aquest període, l'interessat haurà de tornar a 

sol·licitar el bo social.  

2. El límit d'energia subministrada per període de facturació sobre la qual s'aplicarà el descompte en el terme de facturació d'energia 

del PVPC del consumidor acollit al bo social serà l'establert a l'annex I del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula 

la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica.  

L'incompliment dels requisits per a l'aplicació del bo social donarà lloc a la regularització del subministrament, des de la data en què 

es produeixi l'incompliment, al preu voluntari per al petit consumidor. 
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