
En moments 
difícils ho 
posem una 
mica més fàcil

En aquests moments excepcionalment adversos per a 
tota la població,  l’informem d’algunes de les  mesures 
que hem pres per ajudar els clients més vulnerables. 

Paralització de tots els talls 
de subministraments
Des del 13/03/20 s’han aturat tots els talls, 
tant de llum com de gas, dels clients de totes les 
comercialitzadores del grup mentre duri l’estat 
d’alarma decretat pel govern.

Mesures sobre bo social
• Pròrroga del Bo social vigent:

La vigència del bo es prorroga de forma automàtica
fins al 15 de setembre de 2020 per a aquells
beneficiaris amb el venciment previ a aquesta data.

•  S’amplia el col·lectiu vulnerable amb dret a la
percepció del bo social a:

Treballadors autònoms que hagin cessat la seva
activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com
a conseqüència del COVID-19.

Paralitzat l’enviament de llistats de talls 
per morositat als ajuntaments 
S’ha aturat l’enviament setmanal de llistats de 
talls per impagaments mentre duri l’estat d’alarma 
decretat pel govern.

Atenció als Serveis Socials
Li recordem que els Serveis Socials continuen 
disposant dels canals habituals d’atenció a 
vulnerables@naturgy.com i el telèfon  
900 104 559.

També l’informem d’una sèrie d’accions ràpides  
que Naturgy està impulsant per als seus clients  
i de les quals hem cregut important informar-los 
de primera mà.

Ajornament del pagament de factures
S’ajornarà el cobrament de factures a aquells clients 
domèstics amb tarifes liberalitzades que ho demanin.

La companyia ha fet extensiu a aquells clients que 
ho demanin, el termini del pagament de les factures 
acreditades fins al juny, que es passaran al cobrament 
a partir del mes d’octubre del 2020, i es facturaran 
tot seguit en 12 pagaments iguals durant els mesos 
següents. Aquestes factures podran ser abonades fins 
al setembre del 2021.

Així mateix, aquesta mesura estarà a disposició de 
tots els clients autònoms i pimes.

Atenció mèdica gratuïta mitjançant 
videotrucada
Proporcionem als nostres clients atenció mèdica 
gratuïta mitjançant videotrucada durant aquests 
mesos, amb l’objectiu que els ciutadans puguin fer 
consultes de salut sense haver de sortir de casa.

La sol·licitud d’aquestes mesures s’ha habilitat al canal web.  
Poden trobar informació més detallada d’aquestes accions i la seva tramitació a 
www.naturgy.es/volemdonarteuncopdema


