
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONS PER PRESENTAR RECLAMACIONS PER LA INTERRUPCIÓ DEL SERVEI 
ELÈCTRIC A CAUSA DE LA TEMPESTA DEL 23 D’OCTUBRE DE 2019 O PER D’ALTRES 
INCIDÈNCIES QUE ES PUGUIN OCASIONAR EN UN FUTUR   
 
Tenint en compte els possibles danys i perjudicis que pot haver causat aquest incident, des del 
Servei de Consum del Consell Comarcal de la Selva fem una petita explicació sobre com 
reclamar a la companyia elèctrica. 
 
Primer de tot, cal tenir present que la companyia subministradora elèctrica de la zona és  
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU. Però, la reclamació s’ha de fer a la companyia amb 
qui l’usuari té el contracte de la llum, a qui paga la llum, la comercialitzadora. 
 
Reclamació a la companyia elèctrica 
 

1. Truqueu al número d’atenció al client     800 760 909 Endesa              
de la vostra comercialitzadora:      900 225 235 Iberdrola 

         900 100 251 Naturgy  
       900 103 605 Som Energia 

          900 649 028 Factor Energia 
 
Tingueu davant la factura i el DNI del titular del contracte per poder facilitar totes les dades. Us 
demanaran les dades del titular, el número de contracte i el número de CUPS (codi universal del 
punt de subministrament), que surten a la factura. Indiqueu l’interval de temps que heu estat 
sense subministrament i exposeu un valor aproximat dels danys. 
 
Preneu nota de la data de l’obertura de la reclamació i el número de reclamació que us facilitin. 
 
IMPORTANT: cal sol·licitar el número de reclamació o incidència per tenir constància que s’ha 
realitzat el tràmit.  
 
2. Un cop feta la reclamació, des de la companyia procediran a valorar la quantitat de la 
reclamació i els possibles efectes amb relació a la incidència. És important que es puguin 
justificar els danys i perjudicis que reclameu: tiquets de les coses que s’hagin comprat per 
afrontar la situació (menjar, generadors, espelmes, piles, llanternes, estufes de gas butà, 
fogonets, carburant, etc.). També es poden fer fotografies del menjar que s’ha fet malbé, etc. 

La companyia disposa d’un termini màxim de 30 dies per donar una resposta.  

3. Si transcorregut aquest termini no teniu resposta a la reclamació, o aquesta és negativa, en 
aquest cas, podeu presentar la reclamació al Servei de Consum del Consell Comarcal de la 
Selva, qui tractarà de resoldre-la a través de la mediació. Podeu presentar la reclamació: 

- per correu postal o personalment; trobareu un model a 
https://www.selva.cat/webseu/files/tramits/F02-full-reclamacio-denuncia.pdf 

https://www.google.es/search?sourceid=navclient&aq=&oq=IBERDROLA&hl=es&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_esES698ES699&q=iberdrola&gs_l=hp..0.0l5.0.0.0.3761...........0.JZeKSG_R1Uw
https://www.selva.cat/webseu/files/tramits/F02-full-reclamacio-denuncia.pdf


 

- o bé a través de la nostra pàgina web emplenant el formulari de 
reclamació/denúncia/queixa. 
http://empresa.extranet.gencat.cat/sicweb/AppJava/formulariReclamaWeb.do 

A la reclamació cal adjuntar la fotocòpia del DNI, una factura i tota la documentació i els 
justificants que permetin acreditar el fets objecte del vostre escrit. 

Un cop rebem la vostra reclamació procedirem a resoldre el conflicte mitjançant el sistema de 
mediació o arbitratge. Aquest sistema de resolució extrajudicial de conflictes és voluntari i és un 
procediment alternatiu a l’administració de justícia, el qual té el propòsit d’aconseguir un 
rescabalament o una solució en els conflictes sorgits d’una relació de consum.  

Reclamació mitjançant l’assegurança de la llar 
 
En el cas que la persona afectada tingui contractada una assegurança de la llar és recomanable 
que consulti la seva pòlissa, perquè hi ha casos en què l’assegurança cobreix els danys per talls 
en el subministrament elèctric.  
 
Si és així, s’ha de comunicar el sinistre a la companyia asseguradora. Pot ser que el pèrit de 
l’assegurança us demani un certificat d’avaria. El certificat d’avaria l’heu de demanar a la 
distribuïdora, EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU. Ho podeu fer trucant al telèfon 800 
760 909. 
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