
   

26. Suspensió temporal dels contractes de 

subministrament de la llum i reducció gratuïta de la 

potència contractada. MINISTERIO PARA LA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

(Gobierno de España). 

Tipus d'ajut:  

Les persones treballadores autònomes i les empreses titulars de punts de 

subministrament d’electricitat poden: 

 Suspendre temporalment o modificar, en qualsevol moment, els seus 

contractes de subministrament sense que se’ls puguin cobrar 

penalitzacions. 

 Sol·licitar a les empreses distribuïdores el canvi de potència o de peatge 

d’accés, sense tenir en compte si la consumidora havia modificat 

voluntàriament les condicions tècniques del seu contracte d’accés de 

terceres persones a la xarxa en un termini inferior a 12 mesos, encara 

que no s’hagi produït cap canvi en l’estructura de peatges d’accés que 

l’afecti. 

1. Beneficiaris:  

Autònoms: han d’acreditar la seva condició, mitjançant la seva alta en el 

“Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos o asimilable) “. 

Empreses: amb independència de la seva mida. 

2. Requisits per sol·licitar-lo: 

Ser titulars del punt de subministrament i el Codi Universal de Punt de 

Subministrament (CUPS). 

 

 



   
 

3. Dades importants a tenir en compte: 

 La suspensió afectarà, tant al contracte de subministrament celebrat amb la 

comercialitzadora, com al contracte d’accés de tercers a la xarxa celebrat 

amb la distribuïdora (contracte realitzat directament entre distribuïdors-

consumidor o bé per la comercialitzadora com mandatari). 

 La suspensió suposarà una interrupció del subministrament d’energia, e 

igualment implicarà la suspensió de la facturació al consumidor final de tots 

els conceptes inclosos en el contracte de subministrament, inclosa la 

facturació dels peatges d’accessos i càrrecs. 

 En el cas dels subministraments d’electricitat i, en qualsevol moment 

mentre es prolongui l’estat d’alarma, es podran suspendre temporalment 

o modificar els seus contractes de subministrament o les pròrrogues 

als mencionats contractes. No es poden aplicar penalitzacions (per 

exemple, penalitzacions de “permanència”), inclòs encara que el 

consumidor  hagués fet un canvi de contracte en els 12 mesos anteriors. 

 No s’extingeix la relació contractual entre comercialitzador, distribuïdor i 

consumidor. Finalitzat l’estat d’alarma, el consumidor podrà reactivar el seu 

contracte de subministrament (inclòs el contracte d’accés a la xarxa) en els 

terminis previs a la suspensió. 

 La suspensió del contracte permet estalviar l’import íntegre de la factura, 

però els consumidors tampoc rebran cap servei . La reactivació del 

contracte podrà realitzar-se durant els 3 mesos següents a la finalització de 

l’estat d’alarma. 

 Les reactivacions del contracte de subministrament es realitzaran en el 

termini màxim de 5 dies naturals i sense que procedeixi la repercussió de 

cap cost sobre el consumidor a excepció de: 

a)” los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia 

contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de 

alarma, b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, 



   
y, c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de 

medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida”. 

4. Altres beneficis: 

Possibilitat de reduir gratuïtament la potència para adaptar-la a les necessitats 

actuals. Els ajustos de potència seran gestionats per la companyia distribuïdora de 

l’usuari, en un termini màxim de 5 dies. Perquè no tingui cap cost s’ha d’acomplir 

aquests 3 requisits: 

 Sol·licitar la pujada de potencia durant els 3 mesos posteriors a la 

finalització de l’estat d’alarma. 

 No superar la potència que tenen actualment contractada 

 Sol·licitar la pujada de potència amb la mateixa companyia elèctrica i el 

mateix titular de contracte que es té actualment. 

  

5. Quan es podrà demanar?: 

En vigor, s’ha de contactar amb la comercialitzadora/distribuïdora que li faciliti 

el servei.  

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma i, en un termini de 3 mesos, el 

consumidor podrà bé sol·licitar la reactivació del seu contracte, en el cas que 

aquest hagi sigut suspès, o bé sol·licitar una nova modificació dels contractes 

de subministrament i accés de tercers a la xarxa. 

6. Com tramitar-ho?:  

Els usuaris podran sol·licitar, per mitjans que no suposin desplaçament físic, a 

la seva comercialitzadora o, en el seu cas, al seu distribuïdor, la suspensió 

temporal del seu contracte. 

A continuació facilitem algunes comercialitzadores de referència a on dirigir-se 

per sol·licitar la suspensió temporal: 

Comercializadora 
de Referencia 

Teléfono 
Dirección 

web 
Dirección postal Fax 

Correo 
Electróni

co 

Endesa Energía 800 Endesa Aptdo. Correos 1.167, 41080 No Email 

https://www.energiaxxi.com/bono-social-mr
mailto:bonosocial@energiaxxi.com


   

Comercializadora 
de Referencia 

Teléfono 
Dirección 

web 
Dirección postal Fax 

Correo 
Electróni

co 

XXI, S.L.U. 760 
333 

Sevilla disponible 

Curenergía 
Comercializador 
de Último 
Recurso, S.A.U. 

900 
200 
708 

Curenergía 

Aptdo. Correos 61.017, 
28080 Madrid 

No 
disponible 

Email 

Comercializadora 
regulada, GAS & 
POWER, S.A. 

900 
100 
283 

GAS & 
POWER 

Aptdo. Correos 61.084 28080 
Madrid 

934630906 Email 

Baser 
Comercializadora 
de Referencia, 
S.A. 

900 
902 
947 

Baser 

Aptdo. Correos 191 33080 
Oviedo 

984115538 Email 

Régsiti 
Comercializadora 
de Referencia 
S.L.U. 

900 10 
10 05 

RÉGSITI 

Calle Isabel Torres nº 19 
39011 Santander 

910911464 Email 

Comercializador 
de Referencia 
Energético, 
S.L.U. 

900 
814 
023 

COR 
Energético 

Apartado de Correos: F. D. 
Nº 90 // 3300010 - 33080 
Oviedo 

No 
disponible 

Email 

Teramelcor, S.L.* 
800 00 
79 43 

Teramelcor 

Aptdo. Correos 6 52006 
Melilla 

951481180 Email 

Energía Ceuta 
XXI 
Comercializadora 
de Referencia, 
S.A.U.** 

900 
106 
004 

Energía 
Ceuta XXI 

Aptdo. Correos 13, 51080 
Ceuta 

956517684 Email 

 

 

7. Normativa aplicable:   

Real Decret Llei 11/2020 de 31 de març 

 

8. Altres dades d’interès 

 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/energia/default.aspx 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiauton

oms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-

relacio-als-subministraments-basics/Suspensio-factures-llum-gas/ 

 

En el següent contingut es podrà sol·licitar ajuda per la reducció de potència 

gratuïta per autònoms i empreses: https://www.endesa.com/es/te-

ayudamos/endesa-covid-19/autonomos-pymes-covid19.html 

 

 

 

https://www.curenergia.es/bono-social
mailto:bonosocial@curenerg%C3%ADa.es
https://www.comercializadoraregulada.es/regulada/bono_social_luz
https://www.comercializadoraregulada.es/regulada/bono_social_luz
mailto:bonosocial@comercializadoraregulada.es
https://www.basercor.es/
mailto:bonosocial@basercor.es
https://www.regsiti.com/bono-social/
mailto:bono-social@regsiti.com
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mailto:bonosocial@energiaceutaxxi.com
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https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/energia/default.aspx
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/Suspensio-factures-llum-gas/
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