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Benvolguts veïns i veïnes 

 

Com ja sabeu, l’empresa encarregada de canalitzar i distribuir el gas natural al nostre 

municipi, ENERKIA ENERGIA SLU, va  paralitzar l’obra per diversos motius. Falta de 

liquiditat, retirada de llicencies de comercialització... 

Durant aquest temps, l’obra civil que s’ha realitzat al nostre municipi ha estat 

aproximadament d’un 65 %. Falta encara canalitzar carrers, ubicar el dipòsit mare en un 

terreny municipal i gestionar la runa generada de l’obra feta de la qual hi havia un 

conveni amb ENERKIA. 

També som coneixedors de què hi ha un nombre important de veïns i veïnes afectats 

econòmicament, ja que varen finançar o pagar una instal·lació que en molts casos no ha 

estat col·locada.  

Aquest fet ens preocupa, i des del l’Ajuntament de la Fuliola és farà un front comú per 

vetllar pels interessos dels nostres veïns i veïnes. Es per aquest motiu que impulsem una 

reclamació col·lectiva per obtenir el retorn dels imports pagats dels afectats que s’hi 

vulguin adherir. 

Aquesta reclamació serà gestionada per l’Oficina del Consumidor ubicada al Consell 

Comarcal de l’Urgell. L’ajuntament serà la receptora de la informació necessària i la 

transmetrà a l’Oficina del Consumidor, amb total confidencialitat i privadesa de les 

dades, per tirar endavant amb la demanda col·lectiva. 

Tothom qui estigui interessat en acollir-se a aquesta reclamació col·lectiva contra 

ENERKIA ENERGIA, SLU i que vulgui recuperar els imports pagats a ENERKIA ENERGIA, 

SLU per fer les instal·lacions pertinents que no s’han acomplert, hauria d’omplir el 

formulari que us adjuntem i fer-lo arribar a l’Ajuntament de la Fuliola. Els canals de 

contacte són els habituals, presencialment o bé per correu electrònic a 

ajuntament@fuliola.cat 

Us adjuntem el formulari que s’hauria d’omplir. 

 

La Fuliola, 25 de novembre de 2020. 

 

L’alcalde 

Jaume Ferrer Carrera 
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