
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA COVID19 

OPTIMITZACIÓ DE LA POTÈNCIA CONTRACTADA 
 
 
S’ha posat en coneixement de la Cambra de Comerç de Sabadell que mentre estigui 
en vigor el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 

les distribuïdores d’energia elèctrica consideren que concorren circumstàncies 
extraordinàries per a que, única i exclusivament durant aquest període, es permeti 
als consumidors disminuir la seva potència contractada o els seus modes 
d’aplicació d’altres complements encara que no hagin transcorregut 12 
mesos des del darrer canvi tècnic realitzat.  
 

La reducció de potència pot suposar un importat estalvi en la factura elèctrica si 
es donen les circumstàncies, atès que el cost de potència dintre del rebut 
representa al voltant del 40% del mateix i és un cost fix al que s’ha de fer front, 
encara que no hi hagi consum.  
 
RECOMANACIONS: 
 
Atès que actualment no es poden reduir tots els períodes sense perdre els drets 
d’accés, la millor manera de beneficiar-se és: 
 

• Aquesta mesura és efectiva exclusivament per a subministraments 
3.0A, 3.1A i 6.1A on s’ha de reduir la potència dels períodes més cars i deixar 
la potència del període 3-període 6 (segons la tarifa d’accés que tingui) en la 
màxima potència que tingui contractada el client en qualsevol dels períodes. 

D’aquesta manera, no es perdran els drets.  
 
És important també que l’empresa client determini quina és la potència mínima que 
necessitarà per si disposa de càmeres frigorífiques o qualsevol altra equip que hagi 
d’estar connectat i consumint.  
 
Per poder portar a terme el procediment actual contacti amb la seva 
comercialitzadora. Cal tenir en compte que l’aplicació dels ajustos no és immediata 
i depèn de la disponibilitat dels operaris de la distribuïdora elèctrica, enviar els ajustos 
amb 48 hores d’antelació a l’inici de l’activitat com a mínim. El més recomanable és 
enviar-ho amb la màxima antelació, tan bon punt es conegui la data exacte de reinici 
de l’activitat.  
 

 

La Cambra de Comerç de Sabadell ofereix preus d’electricitat i gas exclusius i 
avantatjosos per a les empreses de la seva demarcació, des de l’any 2014. 
Informeu-vos. 
 

 
 

Més informació:  
consultoria@cambrasabadell.org 
Tel. 937451260 
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