Teixit empresarial. Subministraments
4.3 Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural per
autònoms i empreses

Sinopsi ajuda

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, les
empreses i autònoms, sense cap cost es podrà acollir a les
següents mesures:
- La modificació del cabal diari contractat.
- La inclusió en un graó de peatge corresponent a un
consum anual inferior.
- La suspensió temporal del contracte de subministrament.
NOTA:
- Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, el titular del
punt de subministrament que hagi sol·licitat la modificació podrà sol·licitar
l'increment de cabal o canvi de graó de peatge sense cap limitació temporal o
cap cost.
- Les reactivacions dels contractes es realitzaran en el terminis màxim de cinc
dies natural sense cost , excepte:
- Que sigui necessari realitzar una posada en servei.
- Posada en seguretat de la instal·lació.

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia

Requisits

Documentació

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i les
comercialitzadores d'electricitat
- Autònoms (alta en el règim especial de la Seguretat Social dels
treballadors per compte propi o autònoms o assimilable)
- Empreses, amb independència de la seva mida.
Tots els estalvis derivats dels menors pagament de peatges
conseqüència de l’aplicació de les mesures hauran de ser
repercutits íntegrament pel comercialitzador al titular del punt
de subministrament.
Autònom o empresa titular del punt de subministrament on
realitza l’activitat econòmica i que afectin al període de l’estat
d’alarma.
Identificació:
- El titular punt de subministrament
- Codi Universal de Punt de subministrament (CUPS)
- Foto / escanejat del DNI / CIF per tots dos costats.
- Número de telèfon i correu electrònic.
- Nombre de contracte
- Autònom: certificat d'inscripció en Règim Especial per a
Treballadors autònoms o per compte propi.

Més informació
web oficial

Sol·licitud

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidascovid19/energia/default.aspx
https://www.endesa.com/es/te-ayudamos/endesa-covid19/autonomos-pymes-covid19#
L’autònom o pime han de fer sol·licitud, de forma telemàtica, a la
companyia subministradora o distribuïdora.
A mode d’exemple:
Endesa:
https://www.endesaclientes.com/oficina/nuevagestion?ckAnly=1&ckAds=1
També pot mitjançant el correu electrònic:
EE-BajarpotenciaCOVID19@endesa.es

Suport

