
   

27. Suspensió temporal dels contractes de 

subministrament del gas natural i, reducció gratuïta de 

cabal. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Gobierno de España). 

Tipus d'ajut: 

 Les persones treballadores autònomes i les empreses poden sol·licitar a la 

comercialitzadora: 

 La modificació del cabal diari contractat. 

 La inclusió en un esglaó de peatge corresponent a un consum anual 
inferior. 

 La suspensió temporal del contracte sense que els suposi cap cost. 

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 de gas natural, 

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 del gas natural, la mesura s’ aplicarà amb independència del seu 

nivell de consum, pressió del subministrament o tipus de xarxa a la qual es 

trobi connectat (xarxa de transport o distribució). 

 Els autònoms i empreses titulars dels punt de subministrament de gas 

natural podran sol·licitar a la seva comercialitzadora, la modificació del 

cabal diari contractat, amb la conseqüent inclusió en un esglaó de peatge 

corresponent a un consum inferior o la suspensió temporal del contracte de 

subministrament sense cap cost. No es poden aplicar cap penalització 

(exemple penalitzacions de “permanència”). Inclòs encara que el 

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

 Les reduccions de cabal s’aplicaran sobre els productes de capacitat ja 

contractats, sense que pugui considerar-se que es tracti d’un nou producte 

de capacitat de duració inferior. 

 Les reduccions de cabal, anul·lació de contractes de capacitat o suspensió 

de contracte d’accés indefinit només seran aplicables al peatge de sortida al 

consumidor final, concretament al termini de conducció del peatge de 

transport i distribució. En cap cas es podran aplicar al termini de reserva de 

capacitat del mateix peatge ni als peatges o canons carregat a la utilització 

de regasificació (incloent carregadors de cisternes) emmagatzematges 

subterranis o connexions internacionals. 

 S’ha de tenir en compte que la comercialitzadora ha de repercutir 

íntegrament en la titular del punt de subministrament tot l’estalvi pels 

pagaments més reduïts consegüents i, que les distribuïdores i transportistes 

no poden repercutir en la comercialitzadora ni en els consumidors cap 

cost per les modificacions dels contractes consegüents. 

 En el cas de suspensió temporal del contracte de subministrament, la nova 

activació del contracte es realitzarà en el termini  màxim de 5 dies naturals i 

no comportarà l’abonament de drets d’alta o d’escomesa llevat que sigui 

necessari fer una posada a punt del servei, conseqüència d’un tancament 

previ i posada en marxa de seguretat de la instal·lació. 

 



   
 

4. Altres beneficis: 

Possibilitat de reduir gratuïtament el cabal per adaptar-lo a les necessitats 

actuals.  

 Cabal diari contractat: es podrà ajustar el cabal contractat, atenent a les noves 

pautes de consum, tot i que no hagin transcorregut 12 mesos des de l’última 

modificació.  

La disminució de consum conseqüència de la reducció de cabdal o de la 

suspensió del subministrament realitzada durant l’estat d’alarma no es tindrà e 

compte a l’hora de regularitzar o reubicar els contractes de capacitat una 

vegada conclosos o, en el cas dels contractes de capacitat indefinits. 

 Esglaó de peatges: inclusió en un nou esglaó de peatge ajustat al teu consum 

anual actualitzat. 

Es tindrà un termini de 3 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma per 

sol·licitar a la comercialitzadora el restabliment de les seves condicions 

anteriors, aquests canvis es realitzaran un termini màxim de 5 dies naturals i 

sense cap cost. 

 

5. Quan es podrà demanar?: 

En vigor, s’ha de contactar amb la comercialitzadora 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. 

 



   
 

“La Comisión Nacional de Energía publicará en su página web un listado de los 

comercializadores de gas natural que incluirá aquellas sociedades que hayan 

comunicado a la Administración competente el ejercicio de esta actividad.” Ho 

podeu consultar aquí. 

 

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  cabal 

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

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

 

 

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Listado%20Comercializadores/Gas/2017-3%20Listado%20de%20comercializadores%20de%20gas%20natural%20%2831%203%202017%29.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
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/
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/
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/
https://www.endesa.com/es/te-ayudamos/endesa-covid-19/autonomos-pymes-covid19.html
https://www.endesa.com/es/te-ayudamos/endesa-covid-19/autonomos-pymes-covid19.html

