Teixit empresarial. Subministraments
4.4 Ajornament del pagament de les factures d’electricitat, gas natural i
productes derivats del petroli per autònoms i PIMEs

Sinopsi ajuda

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, es
podrà sol·licitar la suspensió temporal del pagament de les
factures (ajornament factures) que corresponguin a períodes de
facturació que continguin dies integrats en l'estat d'alarma,
incloent tots els seus conceptes de facturació, dels
subministraments de:
- Energia elèctrica
- Gas natural
- Gasos manufacturats
- Gasos liquats del petroli per canalització
NOTA:
Finalitzat l’estat d’alarma, les quantitats que es deguin seran regularitzades a
parts iguals entre comercialitzadores i distribuïdores, en els sis mesos
següents.

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia
Requisits

Documentació

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i
Companyia subministradora o distribuïdora.
- Autònoms (alta en el règim especial de la Seguretat Social dels
treballadors per compte propi o autònoms o assimilable).
- PYMES (ta 'i com es defineixen a l'annex I del 'Reglament (UE)
nº 651/2014 de la Comissió Europea).
En la sol·licitud ha d'aparèixer clarament identificats:
- El titular punt de subministrament.
- Codi Universal de Punt de subministrament (CUPS).
- Els autònoms i empreses que s’hi acullin a la suspensió de
facturació no podran canviar de companyia fins que no finalitzi
la regularització.
- 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.
- Empresa: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat
Social (Model A008) i Balanç Anual i Compte de Pèrdues i Guanys
de l'últim exercici tancat, amb acreditació de l'aprovació per

Més informació
web oficial

Sol·licitud

l'òrgan competent i, si escau, dipòsit en el registre mercantil. En
cas de no estar obligat a la presentació de comptes anuals,
declaracions d'IVA i IRPF. En el cas d'empreses de nova
constitució que encara no hagin presentat els seus primers
comptes, serà necessària una declaració jurada de
l'administrador de l'empresa amb l'estat de comptes a data de la
sol·licitud.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidascovid19/energia/default.aspx
Endesa:
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.
Endesa:
https://www.endesaclientes.com/login.html?service=%2Foficina
%2Fnueva-gestion%3FckAds%3D1%26ckAnly%3D1
També per correu electrònic:
EE-AplazamientosCOVID19@endesa.es

Suport

