
MOCIÓN que presenta o GRUPO MUNICIPAL AGROMA SOBER a través das súas 

concelleiras Paula Vázquez Verao e Samanta Fernández Cortés, relativa aos cortes de 

suministro eléctrico en decembro

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sober foi un dos concellos máis afectados polos cortes de suministro eléctrico durante o 

paso da borrasca “Fabien” en torno ao 21/22 de decembro.

O sábado chegou a estar sen luz ou con cortes a práctica totalidade do Concello, pero 

esta situación persistiu en varias parroquias, aquelas que dependen do transformador 

Regueiro 2. Así, aínda o domingo un milleiro de fogares do Concello levaban máis de 24 

horas sen luz, levando a peor parte as persoas enfermas que precisan de equipas de 

respiración, ou as persoas con teleasistencia, ou simplemente as persoas máis maiores 

que viven soas, así como as explotacións gandeiras, pero tamén sufrindo prexuízos polos 

danos na comida almacenada en conxeladores ou polo propio frío destes días – que, 

afortunadamente, non foi excesivo - e a imposibilidade de cociñar para quen non ten 

cociña de leña. Houbo familias que botaron man de xeradores, co conseguinte gasto en 

combustible e alugueiro do aparato. E aínda o domingo pola noite e o luns quedaban sen 

luz varios fogares. Nas peores horas do temporal, uns 80.000 fogares galegos estaban 

sen suministro eléctrico.

Ademais dos prexuízos pola falta tan prolongada de suministro eléctrico, as persoas 

afectadas sinalan que pasaron horas sen que o servizo de atención telefónica da 

compañía Naturgy atendese chamadas, sen poder saber o periodo aproximado no que 

non terían servizo. Hai que lembrar que Naturgy – antiga FENOSA – vén recentemente de

deslocalizar o servizo de atención ao cliente que mantiña na Coruña e Ourense,  coa 

conseguinte ameaza duns 400 postos de traballo, e a perda do servizo de atención en 

galego.

As persoas afectadas polos cortes teñen dereito a reclamar compensacións polos danos e

prexuízos cando as interrupcións no servizo eléctrico pasan de 5 horas en zonas urbanas 

e de 19 nas rurais, límite que moitos fogares de Sober traspasaron amplamente. Para 



apoio nas reclamacións poden dirixirse ao Instituto Galego de Consumo, que é o 

organismo para “a defensa, protección, promoción e información dos dereitos das persoas

consumidoras e usuarias, e a garantía, promoción e preservación dunha competencia 

efectiva nos mercados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na perspectiva de

conseguir a máxima eficiencia económica e a protección e o aumento do benestar dos 

consumidores e consumidoras”.

Non é a primeira vez que as compañías eléctricas deixan a milleiros de fogares sen luz 

durante amplos periodos de tempo no noso País; os temporais de febreiro de 2017 

puxeron en evidencia a falta de mantemento da rede e motivaron acordos políticos que 

levaron á Xunta a anunciar un expediente informativo a antiga Fenosa, expediente que 

aínda non se coñece. 

É evidente o mal servizo que prestan as compañías eléctricas no rural galego, cunha 

evidente falta de mantemento das liñas, así como o desleixo e incapacidade do goberno 

galego – debido á connivencia do poder político con estas grandes empresas – por esixir 

un trato digno, facendo presión a través dos contratos públicos de suministro eléctrico.

Non se debe normalizar unha situación na que o rural quede máis de 24 h sen suministro 

eléctrico, pois non somos cidadanía de segunda clase.

Polo exposto, o Grupo Municipal de Agroma Sober, propón ao Pleno a adopción do 

seguinte ACORDO:

 

O Pleno do Concello de Sober acorda:

- Fornecer apoio dende o Concello de Sober para facilitar as reclamacións e/ou 

compensacións ás persoas afectadas polos cortes no suministro eléctrico.

- Trasladar dende o Concello de Sober perante o Instituto Galego de Consumo, de 

ser viable, unha demanda colectiva polo mal servizo das compañías eléctricas, 

tanto pola tardanza na solución dos cortes de suministro como polo pésimo servizo

de atención telefónica.



- Esixir á empresa a sustitución ou arranxo do transformador Rigueiro 2 para evitar 

que siga dando problemas.

- Esixir á empresa un protocolo de actuación ante situacións deste tipo que eviten 

tantas horas de corte do suministro.

- Trasladar á Xunta que informe do expediente informativo a Gas Natural 

supostamente motivado en 2017.

- Trasladar á Xunta que establecer normativamente o dereito das persoas 

consumidoras e usuarias a seren atendidas en galego polas empresas que prestan 

servizos ou subministran bens en Galiza, con independencia da situación da súa 

sede social, establecendo, para os servizos de atención telefónica, que o tempo 

máximo de chamada en espera da clientela na opción de galego nunca sexa 

superior ao disposto para o castelán.


