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MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ EN MATERIA DE 

SUBMINISTRAMENTS PER A PIMEs I TREBALLADORS 

AUTONOMS DEGUT AL COVID-19. 

Arrel, les mesures urgents complementaries en el àmbit social i econòmic per a fer front al 

COVID-19 adoptades per el Govern d’Espanya: 

_Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, per el que s’adopten mesures urgents 

complementaries en el àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. 

Amb caràcter excepcional i mentre estiga en vigor l’estat d’alarma, podran acollir-se a les 

següents mesures: 

➢ Es podrà suspendre temporalment els contracte de subministrament o modificar els 

contractes sense penalització, sense cost algun. 

 

➢ Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor podrà 

sol·licitar la seua reactivació o la modificar de nou sense cost ni penalització. 

 

➢ Les reactivacions de contractes i les modificacions es faran en un termini màxim de cinc 

dies naturals i sense cost per al consumidor a excepció de: 

 

• Drets d’extensió per increment de potencia que siga per damunt del que hi havia 

contractat abans de l’estat d’alarma. 

• Supervisions d’instal·lacions cedides, en el seu cas, i 

• En el cas que resulte necessari el canvi de l’equip de mesura. 

 

QUE POTS FER EN EL TEU NEGOCI? 

Suspendre el contracte de subministrament elèctric 

Modificar les potencies del contracte elèctric 

Modificar els caudals del contracte de gas natural  

Reactivar-se una vegada finalitze l’estat d’alarma 

SENSE COST PER AL TREBALLADOR AUTÒNOM O PIMEs 
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Tràmit a realitzar: 

1.- Acreditar la condició en el Regim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Conter 

Propi o Autònoms. 

2.- Es proporcionarà factura de la vivenda i NIF del treballador autònom. 

3.- Autorització per a realitzar el canvi. 
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