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SUXESTIÓN DIRIXIDA AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTEAREAS PARA
ESTABLECER NA ORDENANZA O REGULAMENTO MUNICIPAL DA MODADALIDADE DE
REFACTURACIÓN DO PREZO LIQUIDADO POR AVARÍA.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2015

Sr. alcalde:

Atópase en trámite nesta institución a queixa relativa a unha facturación excesiva por
consumo de auga nunha vivenda sita en XXXXXXXXXXXXXXX, nese Concello de Ponteareas.

Na súa tramitación tivéronse en conta os seguintes

ANTECEDENTES

1º) Coa data do 5 de xaneiro de 2015, esta institución admitiu a trámite a devandita queixa e
promoveu unha investigación, sumaria e informal, ante o Concello de Ponteareas, coa
finalidade de esclarecer os feitos relatados no escrito de reclamación.

2º) Coa data do 27 de xaneiro, a administración municipal do Concello de Ponteareas
remitiunos a información solicitada, e da que se da conta das actuacións practicadas e das
previstas, nos seguintes termos:
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“Dende a O.M.I.C. do Concello de Ponteareas tramitouse unha mediación amistosa contra
VIAQUA, empresa concesionaria do servizo municipal de auga, co fin de tentar arranxar
amistosamente a reclamación do Sr. xxxxx contra a empresa Viaqua, non chegando as partes
a un acordo amistoso de resolución do conflito. Consultado co Instituto Galego de Consumo,
nos indican que trátase dun tema estritamente municipal e que eles non poden tramitar a
reclamación.

Co fin de dar contestación ao escrito do Valedor do Pobo se envía un correo electrónico ao
Xefe de Clientes de Viaqua o cal contesta á queixa co documento 1. que se achega.

Se aporta informe realizado polo xerente de Viaqua relativo á solicitude do BNG o 26 de
agosto de 2014, sobre o abastecemento de auga a xxxxx, como doc. 2.

Non obstante á vista das queixas dalgúns veciños, este Goberno Municipal está levando a
cabo un estudio de diversas alternativas para solucionar os problemas de fugas de auga e
sobre as redes internas/particulares dos veciños, cuestión que leva consigo a modificación
da Ordenanza Municipal de Augas e que necesitará do quorum do Pleno Municipal”.

ANALISE

Estamos en presencia dun suposto máis de fugas de auga en redes internas dos veciños
afectados, que se materializan nun consumo excesivo ou desproporcionado de auga nunha
vivenda particular.

Este feito pon de actualidade a figura da refacturación por avaría, desenvolvida no Informe
desta Institución do ano 2013, na Área de Corporacións Locais, Servizos Municipais e
Protección Civil:

“Refacturación por avaría.

Algúns concellos arbitraron unha solución razoable e proporcionada para a administración e
para o usuario do servizo, posibilitando a tipificación na ordenanza municipal da figura
denominada refacturación por avaría. Para que o cidadán afectado teña dereito a esta
refacturación deben concorrer un conxunto de causas obxectivas, tales como consumo
desproporcionado, alleo á súa vontade ou descoñecido, xustificación do exceso por unha
fuga ou rotura na condución e dilixente adopción polo interesado de medidas para corrixir as
deficiencias observadas. Tamén os tribunais tiveron en conta esta situación anómala
destacando a sentenza número 93/2007, do Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Oviedo que estimou “que procede a atenuación da facturación, ao cumprirse o disposto na
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ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de subministración de auga,
que establece na mesma os consumos desproporcionados motivados por fugas ou avarías
probadas, producidas despois do contador e, por tanto, a cargo do usuario, se resultase das
actuacións practicadas que este obrou coa debida dilixencia en orde a detectar e emendar a
avaría”.

A citada doutrina xurisprudencial é obxecto de especial consideración na Sentenza da
Audiencia Provincial de Alicante de 3 de abril de 2013, cuxo Fundamento Xurídico Cuarto
declara que:

“consideramos que a empresa subministradora de auga utilizou unha serie de prácticas, na
súa relación contractual co usuario que nos ocupa, que poden ser consideradas como
abusivas:

a) É abusiva a práctica de non prever no contrato de abastecemento de auga a continxencia
de fugas non imputables, nin sequera a título de culpa, ao consumidor ou usuario. É abusiva
na medida en que fai repercutir integramente sobre o consumidor as consecuencias
económicas que a fuga leva, tendo en conta que realmente non se trata de auga consumida,
no sentido de auga destinada a satisfacer unha necesidade humana. O feito de que o
contrato garde silencio sobre este extremo (tamén o fai o Regulamento) impide aos
consumidores coñecer que, no caso de que tales fugas prodúzanse, terán que facer fronte
integramente ao importe facturado. Iso tamén lles impide adoptar medidas adicionais de
control ou seguridade das instalacións propias e das de abastecemento de auga; máxime
cando non se alegou sequera a existencia dalgún sistema de aviso de fugas. Iso coloca ao
consumidor nunha posición contractual de desequilibrio respecto da contraparte, pois fai
recaer exclusivamente neste o risco de que, por causas alleas á súa actuación,
presumiblemente ilícitas, se produza unha fuga de auga no ámbito privado da condución de
auga.

b) É abusiva a práctica de, producida a facturación por fuga de auga, minorar a débeda e/ou
aprazar o seu pago, pois ao non atoparse prevista contractual nin regulamentariamente,
faise depender da exclusiva vontade da empresa prestadora do servizo. A discrecionalidade,
por tanto, é absoluta, pois, non existindo regulamentación respecto diso (nada se alegou
sobre iso), é dable entender que a empresa subministradora de auga decide libremente a que
consumidor rebáixase ou non, o importe da rebaixa, os prazos para pagar, etc. Esa
discrecionalidade supón, ao tempo, desigualdade de trato aos usuarios do servizo, xa que, a
falta de calquera aclaración respecto diso, podería suceder que mesmo puidese supoñer a
exoneración total da débeda nalgún caso. Por último, a discrecionalidade está exenta de
control. Chama poderosamente a atención que, no caso que nos ocupa, a empresa estivese
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disposta a condonar unha parte do importe da factura, e a permitir o seu pago aprazado, e,
con todo, no presente preito se reclame integramente, facendo abstracción da actuación
preprocesal.”

A cuestión sometida a debate agudizouse na nosa comunidade se tomamos como referente
os expedientes de queixa tramitados por facturación excesiva nos supostos de avaría e fuga
de auga. Por este motivo entendemos que debe abrirse un diálogo entre a administración
autonómica e a FEGAMP para que cooperen na elaboración dunha ordenanza tipo que
inclúa a figura da refacturación por avaría, proposta que algúns concellos xa se
comprometeron a incluír na ordenanza fiscal ou no regulamento do servizo.

Con esta medida daríase unha resposta efectiva ao dereito básico das persoas consumidoras
e usuarias de ser protexidas nos seus dereitos mediante procedementos eficaces, en
especial, ante situacións de inferioridade, subordinación, indefensión e discriminación
(artigo 8.1 f) do texto refundido da Lei para a defensa dos consumidores e usuarios 1/2007,
e artigo 11, letra f da Lei autonómica 2/2012, galega de protección xeral……”).

O primeiro paso xa o deu Augas de Galicia que fixou a súa posición ante o interrogante Como
se debe facturar o canon da auga no suposto de fugas?

No caso de que a entidade subministradora teña coñecemento dun consumo anormal pola
existencia dunha fuga de auga e, sempre e cando, a condición de que, a entidade
subministradora proceda a rectificar o volume facturado na súa propia taxa de
subministración de auga, no referente ao canon da auga debe proceder da mesma maneira
que no caso de subministracións sen contador, é dicir:

- De tratarse dun uso doméstico o volume facturado de canon da auga
determinarase por estimación obxectiva en función do número de persoas (por defecto 3) e
tendo en conta as dotacións de auga para vivenda 151 litros/persoa/día.

- De tratarse dun uso non doméstico ou asimilado a doméstico, o volume
facturado de canon da auga tamén se debe determinar por estimación obxectiva, debéndose
facturar neste caso o mesmo volume que o estimado pola entidade subministradora.

Este sistema de facturación por estimación obxectiva só pode ser aplicado cando a entidade
subministradora non facture polo volume real subministrado, é dicir, cando a entidade
subministradora proceda a estimar o volume en base aos seus criterios (histórico, mínimos,
etc.). Por tanto, non se pode acudir a este sistema, e por tanto débese facturar o canon da
auga polo volume total subministrado, no caso de que a entidade subministradora non
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modifique o volume facturado en concepto de taxa da auga, ben sexa porque non rectifique
a factura, ben sexa porque rectifique aspectos relativos ao importe para pagar (por exemplo
redución do 50% do importe, facturar todo o volume no tramo máis barato, etc.) ou
modifique os importes unicamente doutras taxas (por exemplo non facturar taxa de
sumidoiros, depuración, etc.).

En consecuencia, e en atención ás citadas consideracións, Augas de Galicia debe informar ao
Valedor do Pobo que, con carácter xeral, remitiu aos concellos a seguinte directriz:

- No caso de subministración domiciliaria de auga onde se facture en función do
volume de auga real subministrado medido por contador, a base impoñible do canon da
auga será ese mesmo volume subministrado.

- Con todo, no caso de que a raíz de detección dunha fuga, a entidade
subministradora proceda a realizar unha estimación do volume de auga (non facturando
polo volume real fornecido), a base impoñible do canon da auga tamén deberá determinarse
por estimación obxectiva en base ás dotacións de auga para vivenda establecidas en 151
litros/persoa/día.

- De determinarse a base impoñible do canon da auga por estimación obxectiva, o
volume mensual facturable seria de 14 m3/mes (a Lei presume tres persoas por vivenda -art.
53.4-), ou que daría lugar a unha cota de canon da auga a facturar de 3,90 €/mes.”

CONCLUSIÓN

Tendo presente que o goberno municipal está a levar un estudio de diversas alternativas
para solucionar os problemas das fugas de auga nas redes internas dos consumidores, esta
Institución, no exercicio das funcións atribuídas polo artigo 32.1 da Lei autonómica 6/1984,
do Valedor do Pobo, formula ao Concello de Ponteareas a seguinte SUXESTION:

Entre as medidas que a administración municipal considere oportunas para
mellorar a prestación do servizo de abastecemento de auga a domicilio,
entendemos conveniente que, na ordenanza municipal fiscal ou no regulamento
do devandito servizo municipal, se inxira unha cláusula ou artigo, que tipifique a
refacturación por avaría, coa finalidade de corrixir unha facturación excesiva por
un consumo anómalo ou desproporcionado de auga doméstica ou industrial,
motivado por avaría na rede interior da vivenda ou establecemento.


