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Benvolguts/Benvolgudes, 

 

Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-vos que en els últims mesos, els 

municipis de l’Aldea, Camarles, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i EMD Els Muntells, 

venen sofrint innumerables interrupcions en el subministrament d’energia elèctrica. 

Aquestes situacions alteren el benestar social dels veïns i veïnes afectats dels nostres 

municipis, així com també la dinamització econòmica del teixit comercial i empresarial. 

Tot i que en alguns dels municipis en els darrers temps s’estan realitzant inversions a 

les xarxes de distribució de dintre dels nuclis urbans, encara queda molt treball per fer 

en les xarxes de distribució externes que enllacen i alimenten els diferents nuclis de 

població. Actualment qualsevol incidència que es produeix en aquestes xarxes 

repercuteix als diferents municipis.  

Sense anar més lluny aquest passat diumenge, dia 9 de maig, hem tornat a sofrir, en 

menys de 24h de diferència, dos talls de subministrament elèctric que ha afectat 

greument el sector de la restauració en el dia posterior a la finalització de l’estat 

d’alarma, a banda dels greuges a veïns/es i visitants en cap de setmana com a zona 

turística.  

La interrupció temporal del subministrament comporta un incompliment per la seva part 

tant de les disposicions legals reglamentaries com de les de les obligacions 

contractuals. Els ajuntaments, com administració més propera a la ciutadania que 

som, estem encarregats de vetllar pels seus interessos i garantir que es subministri 

aquest servei bàsic a la ciutadania i que aquest es realitzi amb tota la qualitat 

necessària. És per això que hem de garantir, amb tots els mitjans al nostre abast, la 

qualitat i servei en el subministrament de l’energia elèctrica, tal i com estableix la Llei 

24/2013 de 26 de desembre del sector elèctric. 

Així mateix els recordem que tots els veïns i veïnes afectats en aquestes interrupcions 

en el subministrament elèctric poden protestar, exigir i reclamar una indemnització per 

tots els danys soferts i perjudicis que els hagin pogut causar aquests talls elèctrics, 

sempre que aquests no s’hagin produït per obres prèviament anunciades per la 



companyia o per causes de força major, els quals no podran ser al·legats com a força 

major tots aquells fenòmens atmosfèrics que es considerin habituals o normals en 

cada zona geogràfica, d’acord amb les dades estadístiques, o de les inadequacions de 

les instal·lacions elèctriques 

És per això que a través d’aquesta carta els emplacem i reclamem les accions 

d’inversió i actuació necessàries per tal de dotar la nostra zona, en el cor del Delta, 

amb els òptims serveis de subministrament elèctric i eliminar els greuges econòmics i 

socials que suposen els periòdics talls de subministrament.  

 

Cordialment, 

 

L’alcalde de l’Aldea    L’alcalde de Camarles 

 

 

Xavier Royo Franch    Toni Navarro Serra 

 

 

 

L’alcalde de Deltebre    L’alcalde de Sant Jaume d’Enveja 

 

 

Lluís Soler i Panisello    Joan Castor Gonell 

 

 

L’alcalde EMD Els Muntells 

 

 

Rafel Porres Marmol 

 

 

 

 

Delta de l’Ebre, 14 de maig de 2021 


