
Xosé Antonio Vázquez Cobas, voceiro do Bloque Nacionalista Galego ( BNG ) neste concello 
presenta a 

MOCIÓN PARA A REVISIÓN DA FACTURACIÓN DO CONSUMO ELÉCTRICO MUNICIPAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Existen numerosas reclamacións de numerosos concellos galegos pola facturación indebida da 
electricidade, polo que estes cobros indebidos se están a producir de forma xeneralizada en 
todo  o  país.  Nalgúns  casos  a  distribuidora  eléctrica  aplicou  a  tarifa  diúrna  cando  as 
institucións locais contrataran a nocturna para o alumeado público, había facturas duplicadas, 
multiplicacións mal feitas, ausencia de contadores, cobros de tramos equivocados e moitos 
máis erros que o persoal técnico especializado detectou e que afecta gravemente as precarias 
economías locais.  E o máis  grave,  mesmo se lles facturaban aos concellos por conceptos 
contrarios á lexislación  eléctrica. Máis que de erros puntuais, estamos a falar dunha estafa 
claramente organizada polas distribuidoras eléctricas. 

Ante estas reclamacións, algunhas empresas subministradoras de enerxía pretenden devolver 
só a facturación cobrada indebidamente no último ano, xa que consideran os cobros indebidos 
como erros de lectura ou despistes administrativo, cando é evidente a estafa, pois chegaron a 
cobrar por conceptos contrarios á lexislación. 

A Fegamp  recoñece  ter  acumuladas  queixas  de  máis  de  130  alcaldes  e  alcaldesas  por 
facturación excesiva do alumeado público. En abril de 2013, colgaba na súa páxina web a 
nova do inicio de conversas cos directivos das eléctricas na Galiza para pór fin á situación de 
impotencia  de  alcaldes  e  alcaldesas,  destacando  a  desproporción  das  facturas  estimadas 
respecto  ao  consumo  habitual,  o  incumprimento  das  tarifas  contratadas  e  dos  descontos 
acordados,   a  discrecionalidade  das  eléctricas  para  aplicaren  a  facturación  mensual  ou 
bimensual e o descontrol na emisión das facturas duplicando e remitindo algunhas que xa 
foran pagadas polos concellos. 

A Fegamp,  co  obxectivo  de  amparar  os  concellos  que  tiveran  que  reclamar  ou  acudir  a 
contenciosos,  asinou  o  pasado ano  un  convenio  coa  Consellaría  de  Industria  que  non  se 
aplicou “por problemas burocráticos”, deixando os concellos só con apoio “moral”. 

Diferentes gobernos municipais de de todo o país, como por exemplo o de Pontevedra, están 
demandando que a compañía devolva os cartos que cobrou a maiores desde o ano 2009. 
Porén, a maioría dos concellos non teñen persoal suficiente para analizaren polo miúdo as 
facturas eléctricas, e moitas delas esquécense ou pásanse por alto. 



Polo  exposto,  o  grupo municipal  do  BNG,  solicita  do  Pleno da  corporación municipal  a 
adopción do seguinte

ACORDO

1. Iniciar unha revisión de todas as facturas emitidas pola empresa de distribución 
de enerxía eléctrica ao concello, cando menos desde o ano 2009, para detectar 
posíbeis erros e cobros indebidos.

2. Realizar un estudo para avaliar as condicións da subministración eléctrica e, de 
ser o  caso,  promover un  concurso público  para conseguir a  mellor oferta  de 
subministración.

3. Interpor as reclamacións oportunas contra a empresa, no caso de se detectaren 
facturacións indebidas, para a devolución dos importes de todos os anos desde o 
2009.

4. Instar á  Xunta  de  Galiza  a  que  tome  todas  as  medidas  necesarias  para  que 
asesore e ampare aos concellos nas súas lexítimas reclamacións, e que aplique o 
convenio  asinado  coa  Fegamp  para  amparar  os  concellos  que  tiveren  que 
reclamar.

5. Instar á xunta de Galiza a que adopte un papel activo na defensa dos concellos, e 
abra os correspondentes expedientes ás distribuidoras eléctricas polos casos de 
cobro indebido aos concellos.

Ribeira, abril de 2014

Vázquez Cobas


