Teixit empresarial. Subministraments
4.1 Bo social factura elèctrica per autònoms
Sinopsi ajuda

El bo social és un descompte directe en la factura elèctrica,
dirigit a usuaris en situació de vulnerabilitat. A causa de la
situació d’alarma s’han ampliat els beneficiaris d’aquesta ajuda.

Òrgan gestor

Comercialitzadores de referència i Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic
NOTA:
Comercialitzadores de referència:
https://www.bonosocial.gob.es/#como

Beneficiari

- Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat en
una data posterior al 14 de març, quan va entrar en vigor pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
- Els treballadors autònoms que, després de l'entrada en vigor
de l'estat d'alarma, hagin vist reduïda la seva facturació del mes
anterior a què se sol·licita el bo social en, al menys un 75 per
cent en relació amb la mitjana de facturació de el semestre
anterior.
NOTA:
Seguiran essent beneficiaris (com fins ara) d’un descompte:
D'un 25% per a consumidors vulnerables que compleixin els requisits
establerts.
D'un 40% per a consumidors vulnerables severs que compleixin els
requisits establerts.

-

Quantia

Si a més, s'és un consumidor en risc d'exclusió social, perquè s'està
sent atès pels serveis socials d'una administració autonòmica o local
que paguin almenys el 50% de la factura, no s'haurà de fer front a la
factura elèctrica i , en cas d'impossibilitat temporal per fer front a el
pagament, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.

Suposa un descompte directe d'un 25% abans d'impostos en el
rebut de la llum amb contracte a preu voluntari per petit
consumidor (PVPC), amb un límit sobre l'energia consumida (que
depèn de la mida de la llar). Podeu consultar tots els requisits en
aquesta taula:
https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/tabla

Requisits

1. Tenir contractat el preu voluntari per al petit consumidor
(PVPC) en l'habitatge habitual.
2. S’ha de complir algun dels següents criteris:
- Que la renda anual de l'usuari o la seva unitat familiar no sigui
superior a 18.799 €, si no hi ha menors a la llar.
- Que la renda anual de la unitat familiar no sigui superior a
22.559 € si hi ha un menor.
- Que la renda anual de la unitat familiar no sigui superior a
26.318 €, en el cas que hi hagi dos menors a la unitat familiar.
NOTA:
- Si compleixen aquests requisits, i acrediten trobar-se en situació de
cessament d'activitat o reducció de la seva facturació segons estableix l'article
28 del RDL 11/2020 de 31 de març, seran considerats clients vulnerables fins
que no reprenguin la seva activitat laboral i durant un període màxim de 6
mesos a comptar des que obtinguin el descompte en factura.
- El PVPC és el contracte elèctric establert pel Govern en què el pagat per
l'electricitat consumida és directament el preu de l'energia que resulta de
mercat, més impostos i peatges, sense incloure altres productes o serveis
addicionals.
- Només es pot contractar el PVPC si es té una potència contractada igual o
inferior a 10 kW.
- El PVPC es contracta amb les comercialitzadores de referència.
- Els criteris de renda per accedir a el bo social s'estipulen mitjançant
l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples. A l'efecte d'el bo social, es té en
compte l'última renda anual disponible per l'Agència Tributària corresponent, a
la qual s'accedeix a través de la plataforma informàtica desenvolupada pel
Ministeri perquè les comercialitzadores de referència puguin comprovar el
requisit de renda i que, a hores d'ara, és la de 2018.
- Aquells treballadors autònoms que compleixin amb els requisits podran
sol·licitar el bo fins a l'últim dia del mes en què finalitzi el període d'alarma
declarat pel RD 463/2020.

Documentació

1. Identificació:
- El titular punt de subministrament
- Codi Universal de Punt de subministrament (CUPS)
2. Formulari Bono Social
3. Fotocòpia del NIF o NIE
4. Llibre de família o certificació de la fulla individual del Registre
Civil que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
5. Certificat d'empadronament
6. Títol de família nombrosa, en el seu cas
7. Certificat que acrediti Circumstàncies Especials, si escau:
- Discapacitat igual o major al 33%
- Víctima de violència de gènere
- Víctima de terrorisme

Més informació
web oficial
Sol·licitud

- Dependència reconeguda graus II i III
https://www.bonosocial.gob.es/#inicio
Sol·licitant-ho, per telèfon, correu electrònic, correu ordinari, o
fax directament a alguna de les comercialitzadores de
referència, que té l'obligació d'oferir i finançar el bo social.
A mode d’exemple:
Endesa:
Telèfon: 800 760 333
E-mail: bonosocial@energiaxxi.com
Aplicació mòbil:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enel.mobile.
bonosocial.pro&hl=es_419
Altres comercialitzadores:
https://www.bonosocial.gob.es/#como

Suport

913 146 673
ciudadano@idae.es
Endesa (gratuït):
800 76 09 09
800 760 266 (empreses)

