FACTOR ENERGIA I COVID-19
En aquestes circumstàncies extraordinàries i a efectes de minimitzar els costos i permetre més
liquiditat, FACTOR ENERGIA es posa a disposició dels nostres socis clients que hagin tancat
temporalment o que hagin reduït considerablement la seva activitat amb l’objecte d’analitzar cada
situació i proporcionar la solució que millor s’adapti a les característiques i horaris de la seva PIME i
negoci.
En aquest sentit, i d’acord amb la recent publicació del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març,
pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front
al COVID-19, FACTOR ENERGIA es posa a disposició del Soci per a realitzar de forma immediata
modificacions en els actuals contractes de subministrament durant aquest període d’estat d’alarma,
ajustant la potència contractada o altres complements a fi d’adaptar-los a les seves noves pautes
de consum. Tot això sense que procedeixi cap càrrec en concepte de penalització i sense que hagin
transcorregut dotze mesos des de la darrera modificació. Aquesta mesura és especialment útil per
a empreses amb contractes en alta tensió -31A i 61A- o en baixa tensió -3.0A-, amb potències
contractades elevades. Addicionalment, el mateix Reial Decret Llei permet a les nostres pimes o
treballadors autònoms demanar la suspensió temporal del contracte de subministrament i ajornar
les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat
d’alarma (havent-se d’abonar durant els sis mesos posteriors a la finalització del mateix).
Així doncs, un cop finalitzat l’estat d’alarma, i en el termini de 3 mesos, el consumidor que hagi
sol·licitat la modificació del seu contracte de subministrament podrà sol·licitar-ne una nova
modificació sense cap cost, a excepció d’alguns casos, com per exemple que resultés necessari el
canvi dels equips de mesura, que es contracti potència per sobre de la que es tenia contractada
abans etc. Les reactivacions del contracte de subministrament o modificacions del mateix s’hauran
de realitzar en el termini màxim de 5 dies naturals per part de l’empresa distribuïdora.
FACTOR ENERGIA atendrà les sol·licituds rebudes d’acord amb a la normativa vigent i,
sempre i que sigui possible, en els terminis legals establerts a través del correu electrònic
acordsidescomptes@pimec.org, o bé online a través de la nostra pàgina web
http://www.pimec.org/ca/contacte-acords

DADES EMPRESA

Empresa (Raó social)
CIF/NIF
Activitat
Adreça

Codi Postal

Població
Telèfon

Fax

Persona de contacte
Càrrec
Correu electrònic

Dono el meu consentiment per tal que PIMEC pugui utilitzar les dades facilitades per a informar-me de les
novetats, serveis, notícies i/o promocions com a organització empresarial a través de diferents canals de
comunicació com, per exemple, butlletins electrònics.

Signatura i segell

,

de			

de 202_

Remet aquesta sol·licitud per correu electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org, o bé online a través de la nostra
pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords.

CLÀUSULA PRIVACITAT ACORDS DE COL LABORACIÓ
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem de la política de privacitat que aplicarem a aquestes dades.
El responsable del tractament és la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb NIF: G61512257. Les dades
seran tractades amb la finalitat de respondre a la vostra sol·licitud d’informació sobre acords amb tercers. Es conservaran el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de l’esmentada finalitat. La
signatura d’aquest document implica que accepteu expressament que les dades proporcionades seran comunicades a les empreses que
proporcionen les ofertes especials de productes i serveis per als associats que heu assenyalat amb la finalitat que us puguin fer arribar la
informació sol·licitada. Una vegada comunicades, les dades passaran a formar part de tractaments dels quals són responsables cadascuna de les
empreses que han rebut les dades, i que us proporcionaran la informació adient sobre la política de privacitat que aplicaran al tractament de les
vostres dades. En relació al tractament del qual és responsable PIMEC, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió de les dades, i
de limitació i oposició al seu tractament. Per a això, us podeu dirigir a PIMEC per correu postal al C/Viladomat, 174 08015 Barcelona, o mitjançant
correu electrònic a privacitat@pimec.org.
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