
 
 

Dret a percepció de el bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva 
activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de l'COVID-19 

Tindran consideració de consumidors vulnerables en el seu habitatge, els consumidors que, complint 
el requisit de renda de l'apartat 2, acreditin amb data posterior a l'entrada en vigor de Reial Decret 
463/2020, de 14 de març: 

- Que el titular del punt de subministrament, o algun dels membres de la seva unitat familiar, 
professionals per compte propi o autònoms, tenen dret a la prestació per cessament total 
d'activitat professional o per haver vist la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita 
el bo social reduïda en, al menys, un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del 
semestre anterior. 

Quan el contracte de subministrament de l'habitatge habitual del professional per compte propi o 
autònom estigui a nom de la persona jurídica, el bo social haurà de sol·licitar per la persona 
física, el que implicarà un canvi de titularitat del contracte de subministrament. 

Quin estalvi representa el bo social? Un 25% sobre el cost de l’energia i la potència. 

Cal tenir presents algunes consideracions: 

- Existeixen un límits de consum, entre 1.380 i 4.140 KWh anuals segons tipologia d’unitat 
familiar sobre els que s’aplica el descompte, si s’excedeix la resta es factura al preu estipulat. 

- Només s’aplica a tarifes 2.0A, és a dir, inferiors a 10KWh 

- Només s’aplica el subministrament del domicili de residència habitual (cal aportar 
empadronament) 

- Si no es disposa, és necessari contractar prèviament la tarifa PVPC que ofereixen les 
companyies que operen en el mercat regulat (Endesa, Gas&Power (Naturgy), Iberdrola,... 
entre d’altres). 

2. Per poder adquirir la condició de consumidor vulnerable referida en l'apartat anterior, serà condició 
necessària que la renda de la titular del punt de subministrament o, en cas de formar part d'una 
unitat familiar, la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanyi, sigui igual o inferior: 

- a 2,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues, en el cas 
que el titular del punt de subministrament no formi part d'una unitat familiar o no hi hagi cap 
menor a la unitat familiar; 

- a 3 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor a la unitat familiar; 

- a 3,5 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors a la unitat familiar. 

 (IPREM 537,12€) 
2,5 vegades IPREM X 14 pagues = 18.799€ anuals 

3 vegades IPREM X14 pagues = 22.559€ anuals 
3,5 vegades IPREM X 14 pagues = 26.318€ anuals 

 

INFORMACIÓ 

BO SOCIAL AUTÒNOMS 



 
 

3. La condició de consumidor vulnerable definida en els apartats anteriors i, per tant, el dret a 
percebre el bo social en els termes que correspongui, s'extingirà quan deixin de concórrer les 
circumstàncies referides, estant obligat el consumidor a comunicar aquest fet al comercialitzador 
de referència. 

En cap cas la consideració de consumidor vulnerable pel compliment dels apartats anteriors 
s'estendrà més de 6 mesos des de la seva meritació. 

L'empresa comercialitzadora de referència estarà obligada a indicar a consumidor, en l'última factura 
que emeti abans del venciment del termini de 6 mesos, la data de tal venciment, informant que, 
un cop superat aquest termini, el consumidor passarà a ser facturat a PVPC per la mateixa 
comercialitzadora de referència, i indicant la possibilitat que el consumidor pugui, 
alternativament, contractar el seu subministrament amb un comercialitzador en mercat lliure. 

4. Per acreditar la condició de consumidor vulnerable definida en els apartats anteriors i sol·licitar la 
percepció del bo social, el consumidor ha de remetre a un comercialitzador de referència, a través 
de l'adreça de correu electrònic que aparegui a la seva pàgina web, el model de sol·licitud definit 
en l'Annex IV juntament amb la següent documentació acreditativa: 

El model de sol·licitud està disponible a la web de les comercialitzadores de referència. 
Recentment la CNMC va obligar a les companyies a diferenciar clarament la seva activitat en 
el mercat lliure i regulat, és per això que moltes han creat noves “marques” per al mercat 
regulat. Es pot contractar la companyia que es desitgi, Endesa és la que històricament ha 
ofert el servei al nostre territori. Si ja sou clients d’una de les altres companyies, us podeu 
mantenir en ella. 

 
Endesa XXI 

 https://www.energiaxxi.com/bono-social-covid19 

Formulari: https://www.energiaxxi.com/static/iberia/bono-social-autonomos.pdf 

 
Naturgy – Comercializadora regulada Gas and Power 

https://www.comercializadoraregulada.es/regulada/luz/bono_social_luz#ampliacionbono 

Formulari: file:///C:/Users/Energia/Downloads/Naturgy%20Bono%20Social%20COVID19.pdf 

 
Iberdrola – CURE energia 

 https://www.curenergia.es/bono-social-autonomos 

Formulari: https://www.curenergia.es/wbclicur/gc/prod/es_ES/estaticos/tarifas-
reguladas/bono-social/docs/Solicitud_Bono_Social_Autonomos_COVID-19.pdf 
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Repsol-Viesgo_Régisti 

https://www.regsiti.com/bono-social/ 

Formulari: https://www.regsiti.com/wp-content/uploads/SOLICITUD_BONO_SOCIAL-
Anexo_I_REGSITI_2020.pdf 

 
EDP – Baser: 

https://www.basercor.es/es/ayudas-covid-19/medidas-adoptadas-por-el-gobierno/ 

Formulari: https://www.basercor.es/recursos/doc/portal/2019/05/17/bono-social-covid19.pdf 

 
CHC 

https://www.corenergetico.es/es/modelos-de-contratacion/bono-social/solicitudes/ 

Formulari: https://www.corenergetico.es/recursos/doc/portal/2016/07/25/solicitud-bono-
social-medios-telematicos-rd-112020.pdf 

DOCUMENTACIÓ 

ES RECOMANA CONSULTAR APARTAT ESPECÍFIC DE CADA COMPANYIA PER A ESPECIFICITATS 

- Còpia de l'NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, en cas que formi part d'una unitat 
familiar, còpia de l'NIF o NIE de cada un dels membres per als que aquest document sigui 
obligatori. 

- Certificat d'empadronament en vigor, individual o 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. 

- Acreditació de la seva condició acord amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19. En particular, 
quan el treballador autònom es trobi en el supòsit de cessament d'activitat, l'acreditació es 
realitzarà mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan 
competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament 
d'activitat declarada per l'interessat. 

La comercialitzadora de referència remetrà a titular del punt de subministrament un correu electrònic 
de confirmació de recepció de la sol·licitud. 

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb els tècnics de l’àrea d’energia de l’Agència 

972704499 – ehueso@ripollesdesenvolupament.com 

Per a més informació i novetats podeu consultar la web oficial del Bo Social 

https://www.bonosocial.gob.es/ 
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