
Q-08616/2021 Sr. Domingo Serrano Jiménez
Asociación de Propietarios y Ciudadanos de Quint Mar
Psg. Margalló, 4, Casa B
08870 Sitges

Senyor, 

Faig referència a la queixa que em vau plantejar amb relació a les contínues 
incidències que afecten la prestació del subministrament elèctric a la urbanització 
Quint Mar de Sitges i a la consegüent afectació que aquesta situació comporta per a 
les persones residents al barri. 

Com sabeu, en vista de la vostra queixa, em vaig adreçar a la Direcció General 
d'Energia (en endavant, DGE) de la Generalitat de Catalunya demanant que 
m'informés amb relació a les actuacions que s'estiguessin portant a terme arran de 
la reclamació que sobre aquest assumpte havíeu presentat el mes de juliol de 2021 i 
sobre la informació que us hagués estat facilitada. 

En resposta a la meva demanda d'informació, la DGE m'ha tramès un informe en 
què m'indica que, arran de la vostra reclamació, es va iniciar la tramitació de dos 
expedients: el número FUE-2021-02154443, per atendre la vostra petició de 
normalització de la qualitat del subministrament i el número EE-290/21 per a la 
inspecció de la xarxa de distribució elèctrica afectada. 

L'Administració m'indica que, en el marc de l'expedient  FUE-2021-02154443, s'ha 
comprovat que arran de la reparació de l'avaria que es va produir els dies 12 i 13 
d'octubre de 2021, no s'hauria tornat a produir la problemàtica dels dispars dels 
diferencials.

Sembla que la causa de les interrupcions del subministrament eren avaries 
provocades per cables de mitjana tensió que estaven malmesos i que ja s'han 
substituït. Així mateix, la DGE m'informa que al llarg del present any 2022 està 
prevista la remodelació de la xarxa de mitjana tensió que alimenta al barri, 
modernitzant el centre de transformació i mallant la xarxa existent de manera que 
s'alimenti el subministrament del barri des de dos punts i no per un, com fins ara. 
Aquesta actuació ha de millorar la qualitat del subministrament del sector i, en cas 
d'avaria, s'aconseguiria escurçar el temps de reposició del servei. 
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La DGE m'indica que el passat mes de febrer us van trametre un escrit traslladant-
vos l'anterior informació, en el qual també us van detallar les interrupcions que 
s'havien produït i la seva durada. 

D'altra banda, en el marc de l'expedient núm. EE-290/21, la DGE va inspeccionar la 
zona durant el mes d’octubre de 2021 realitzant les comprovacions oportunes, a 
partir de les quals va lliurar a la companyia distribuïdora les corresponent actes 
d’inspecció perquè en el termini indicat realitzés les actuacions de correcció dels 
defectes detectats. Posteriorment, el mes de gener de 2022 l'empresa distribuïdora 
va informar a la DGE de la correcció de tots els defectes consignats. 

Em consta també que el passat 18/01/22 la DGE us va trametre també un escrit 
informant-vos de les anteriors actuacions.  

A banda de l'anterior informació, i ateses les vostres manifestacions amb relació a 
les dificultats amb què s'havien trobat les persones afectades a l'hora d'obtenir un 
certificat i/o document que acrediti que s'ha produït una incidència/interrupció en la
prestació del servei, vaig demanar a la DGE que m'informés també amb relació a 
aquesta qüestió. 

En resposta a la meva demanda d'informació, la DGE em trasllada les següents 
consideracions que, a continuació, us transcric de forma literal: 

“A l'article 5 de la Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric, s'estableix com una obligació de l'empresa 
distribuïdora disposar dels equips necessaris perquè les dades relatives al 
nombre d'interrupcions del subministrament elèctric i la durada d'aquestes 
interrupcions quedin degudament enregistrades i puguin ésser comprovades 
per l'òrgan competent en matèria d'energia, d'acord amb el procediment de 
mesura i control de la continuïtat del subministrament elèctric establert 
reglamentàriament i amb el que disposa la resta de la normativa aplicable. 
També s'estableix que les dades relatives al nombre d'interrupcions del 
subministrament elèctric han de poder ésser consultades per les persones 
interessades. 

Des d'aquesta Direcció general en cas que l'usuari reclami perquè l'empresa 
distribuïdora no li proporciona aquesta informació i la demani, es requereix a 
l'empresa distribuïdora que l'aporti i es tramet a l'usuari. En cas que consti 
que l'usuari afectat l'hagués sol·licitat directament a l'empresa distribuïdora i 
que consti que aquesta no va atendre la petició, es pot iniciar la tramitació 
d'un expedient sancionador a l'empresa distribuïdora per incompliment de 
les seves obligacions.”



Finalment, i amb relació a les dificultats amb què es troben les persones afectades a 
l'hora d'adreçar-se a l'empresa distribuïdora i a les comercialitzadores a l'hora de 
demanar una intervenció relacionada amb una incidència i/o interrupció del servei 
que també m'havíeu plantejat, la DGE m'informa del següent: 

“A l'article 44 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, 
s'estableix com un dret dels consumidors el disposar d'un servei d'assistència
telefònica gratuït facilitat pel distribuïdor al que es puguin adreçar davant 
possibles incidències de seguretat en les instal·lacions. Aquest número ha de 
figurar clarament identificat en les factures i serà facilitat a l'usuari per part 
del comercialitzadora o el distribuïdor. 

Des d'aquesta Direcció general en cas que l'usuari reclami perquè l'empresa 
distribuïdora i/o l'empresa comercialitzadora no ha atès les seves 
reclamacions per incidències a la xarxa, es requereix informació a les 
empreses implicades per a determinar si s'ha produït algun incompliment 
normatiu en matèria d'atenció a l'usuari. En cas que quedi acreditat 
l'incompliment es pot iniciar la tramitació d'un expedient sancionador a 
l'empresa o empreses que l'haurien comès.”

Tot això, sens perjudici de la possibilitat que també tenen les persones afectades 
d'adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de Sitges, on 
les podran informar sobre com presentar, si aquest és el seu interès, una reclamació 
amb relació als danys i perjudicis soferts com a conseqüència de la interrupció del 
subministrament elèctric, perquè sigui resolta mitjançant la mediació o el sistema 
arbitral de consum. 

En vista de l'anterior informació, de la qual se'n deriva que la Direcció General 
d'Energia ha dut a terme les actuacions necessàries per comprovar i assegurar que el
servei de subministrament elèctric es presti amb les degudes condicions de qualitat i
continuïtat al barri de Quint Mar i també que heu estat degudament informat de les 
actuacions realitzades arran de la vostra reclamació, us faig saber que finalitzo les 
meves actuacions amb relació a la vostra queixa. 



Agraeixo la vostra confiança i quedo a la vostra disposició per a qualsevol dubte o  
altre assumpte que em vulgueu plantejar i en què sigui possible la meva intervenció.

En el cas que us vulgueu adreçar a la institució de manera presencial o per 
videoconferència, us recomanem que feu servir l'aplicació de cita prèvia que 
trobareu a la   web del Síndic o a https://citaprevia.sindic.cat, o que truqueu al telèfon
gratuït 900 124 124.

Atentament,

<#1#>
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Rafael Ribó
Síndic (e.f.)
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