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1. Per què les xarxes 
elèctriques són diferents? 
Perquè històricament venen 
d’empreses locals. A 
Catalunya la xarxa de 
distribució la va fer 
pràcticament (no tota) 
l’antiga Fecsa, ara Endesa. Per 
això la majoria de la mitjana 
tensió és de 25 quilovolts 
(kV). Al País Basc l’elèctrica 
dominant era Iberdrola, que 
la va fer de 35 kV. 

2. Què és el que han pactat 
el PP i el PNB?  
Dins de l’acord de 
pressupostos, els dos partit 
han arribat a l’acord de 
suprimir a partir de l’any 2018 
la tarifa 6.1B, la que paguen 
els clients de mitjana tensió 
amb subministrament d’entre 
30 i 36 kV. Aquests clients 
passaran a la següent tarifa, la 
6.2, que és molt més barata, 
gairebé la meitat de preu. 

3. Per què és un greuge per 
a les empreses catalanes?  
Perquè com que estan a la 
xarxa de 25 kV, la majoria de 
les petites i mitjanes 
empreses catalanes no poden 
fer el salt a la tarifa 6.2, que és 
la més barata, i és queden en 
la 6.1A, que ja era més cara 
que l’actual 6.1B (de 30 a 
36 kV), però no hi havia tanta 
diferència com la que hi ha 
amb la tarifa 6.2. 

4. Qui patirà aquest greuge 
comparatiu?  
Segons les patronals catalanes 
són 5.800 empreses les que 
estan connectades a la xarxa 
de 25 kV i no podran fer el salt 
de tarifa. D’aquestes 
empreses, un 56,5% del total, 
és a dir, 3.277, són a 
Catalunya. Això tindrà un 
sobrecost de 200 milions per 
a les empreses catalanes, 
segons les patronals. 

5. Qui es beneficia del 
canvi?  
El canvi de grup de tarifa 
beneficiarà, amb una rebaixa 
energètica que els farà 
guanyar competitivitat, 
empreses ubicades 
bàsicament al País Basc (790 
en total), però també algunes 
empreses de Navarra (42), 
Castella i Lleó (33), Cantàbria 
(17), Astúries (11) i Andalusia 
(357).
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L’acord PP-PNB té un sobrecost 
elèctric de 200 M€ per a Catalunya

2017, el salt seria de pagar 26,26 eu-
ros el MWh a pagar-ne només 14,72. 
El greuge ve del fet de que a Catalu-
nya no hi ha xarxa de 30 kV i, per 
tant, no hi ha clients que puguin fet 
el salt a la tarifa més barata, men-
tre que al País Basc la xarxa sí que és 
de 30 kV i, per tant, moltes empre-
ses poden acollir-se a aquesta tari-
fa més barata. 

De fet, el canvi està previst per al 
2018, però el conseller d’Empresa 
ja ha demanat al ministre que hi in-
tervingui. El greuge no només afec-
ta empreses catalanes. En total, se-
gons les patronals catalanes, són 
5.800 empreses a tot l’Estat, però el 
gran gruix, 3.277 (el 56% del total), 
són catalanes. 

La petició del conseller al minis-
tre és clara. “La solució requereix 
una modificació del reial decret que 
estableix les tarifes d’accés i passar 
els subministraments de 25 kV de 
l’actual tarifa 6.1 a la tarifa 6.2”, diu 
a la carta Baiget, que no dubta a de-
manar una millora “dels aspectes 
normatius que generen una discri-
minació geogràfica dels preus de 
l’energia aplicats a les empreses”. 

“La diferència tan significativa 
en la tarifa de subministrament pel 
simple fet de tenir un subministra-
ment a 25 kV o a 30 kV es conver-
teix en un factor de desigualtat i en 
un greuge comparatiu, i encara més 
quan els estàndards de tensió no-
minal són conseqüència de decisi-
ons històriques que no es poden 
corregir en l’actualitat”, indica el 
conseller d’Empresa. 

Doble greuge 
Però el greuge no es queda només 
en el preu de tarificació, sinó en la 
repercussió que això pot tenir en 
els costos del sistema elèctric, els 
anomenats peatges. “També cal te-

La diferència de les xarxes elèctriques fa que les indústries catalanes no puguin gaudir dels 
canvis de tarifa, cosa que és un greuge, segons diu el conseller en la carta al ministre. CÈLIA ATSET 

Uns 200 milions d’euros. Aquesta 
és la quantitat en què han xifrat di-
verses patronals catalanes el sobre-
cost elèctric que comportarà per a 
les empreses catalanes el pacte en-
tre el PP i el PNB per aprovar els 
pressupostos generals de l’Estat. 
Tot ve d’un canvi en els trams de les 
tarifes de mitjana tensió i del fet 
que la xarxa elèctrica basca va a un 
voltatge diferent que la catalana. 

El tema ha fet disparar les aler-
tes del Govern. El conseller d’Em-
presa i Coneixement, Jordi Baiget, 
ja ha enviat una carta al ministre 
d’Energia, Turisme i Agenda Digi-
tal, Álvaro Nadal, perquè eviti 
aquesta discriminació, que afecta 
sobretot les empreses catalanes, 
que, amb una energia comparativa-
ment més alta, perdran competiti-
vitat respecte a les indústries d’al-
tres comunitats, especialment la 
basca. El problema neix en el com-
promís que ha arrencat el PNB al 
govern espanyol de suprimir la ta-
rifa elèctrica 6.1B. 

Fins ara hi ha tres tarifes indus-
trials: la 6.1A, d’1 quilovolt (kV) a 
30 kV; la tarifa 6.1B, de 30 kV a 
36 kV, i la tarifa 6.2, de 36 kV a 
72,5 kV. L’acord preveu suprimir la 
tarifa 6.1B, de manera que els clients 
quedarien en la 6.2. Però aquestes 
tarifes tenen preus molt diferents. 
Així, el 2016, el preu mitjà de la tari-
fa 6.1A ha sigut de 32,30 euros el me-
gawatt hora (MWh), la 6.1B de 26,42 
euros el MWh i la 6.2 de 14,97 euros 
el MWh. Per tant, els clients de la ta-
rifa 6.1B, que ara pagaven 26,42 eu-
ros el MWh, amb preus del 2016 
passarien a pagar 14,97 euros. I amb 
les previsions de tarifes per a l’any 
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El Govern demana al ministre un canvi de tarifa per evitar “el greuge” per a les empreses catalanes
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El saló Automobile preveu un “rècord de visitants” 
després del primer cap de setmana obert. El seu 
president, Enric Lacalle, va assegurar ahir que 
dissabte i diumenge hi va haver “una afluència sense 

precedents, amb una gran presència de públic jove”. Segons 
Lacalle, l’èxit es deu en part a la bona acollida del sector. Sobre 
les empreses que no hi han assistit, com Volkswagen, el 
president va ser molt clar: “Qui no ve, s’equivoca”.

L’AUTOMOBILE 
PREVEU BATRE 
RÈCORDS

nir present que qualsevol rebaixa 
en alguna de les tarifes generaria un 
desequilibri en la cobertura dels 
costos del sistema”, recorda el con-
seller en la seva carta al ministre. 
“Per no afectar la competitivitat de 
les empreses i el benestar de les fa-
mílies, és convenient que qualsevol 
rebaixa en algun dels peatges d’ac-
cés no sigui repercutida en la resta 
de peatges”, diu el conseller Jordi 
Baiget, que recorda que si això pas-
sa “seria un segon greuge per a la 
competitivitat de les empreses con-
nectades a menys de 30 kV”. 

Tot i que el conseller no indica en 
la carta el cost que pot tenir per a les 
empreses catalanes el canvi de ta-
rificació, cinc patronals –la Cecot, la 
Federació Empresarial del Metall, 
la Federació d’Organitzacions Em-
presarials de Girona, Texfor-Confe-
deració de la Indústria Tèxtil i la 
Unió Patronal Metal·lúrgica– el xi-
fren en uns 200 milions d’euros. 

Aquestes organitzacions empre-
sarials denuncien que la decisió del 
canvi de tarifa és “únicament de 
caràcter polític” i que “afecta la 
competitivitat de les empreses i 
atempta directament contra la 
unitat de mercat, tan reclamada 
per les forces polítiques al Con-
grés”. L’acord PP-PNB, segons 
aquestes organitzacions, benefici-
arà empreses ubicades bàsicament 
al País Basc (790 en total), però 
també algunes de Navarra (42), 
Castella i Lleó (33), Cantàbria (17), 
Astúries (11) i Andalusia (357). 

Soria ja va fer una rebaixa 
A més, plou sobre mullat. La rebai-
xa per als clients elèctrics de 30 a 
35 kV no és la primera. L’anterior 
ministre d’Indústria i Energia, Jo-
sé Manuel Soria, ja va fer el primer 
pas per aquesta discriminació quan 
el dia de Sant Esteve del 2014 pu-
blicava una ordre ministerial al 
Butlletí Oficial de l’Estat per la qual 
es creava la tarifa 6.1B. Llavors el 
secretari d’estat d’Energia era Al-
berto Nadal, el germà de l’actual 
ministre, Álvaro Nadal. 

La creació d’aquesta tarifa és la 
que va portar la primera gran rebai-
xa elèctrica per a les empreses bas-
ques, la majoria connectades a 
35 kV. Suposava una baixada apro-
ximada del 5% dels peatges, i d’un 
15% en el rebut de la llum.e

El jutge encobreix el Banc 
d’Espanya en el cas Bankia

brillen per la seva absència. Totes les 
cites als pèrits es refereixen als seus 
informes anteriors, del desembre del 
2014 i el març del 2016. De fet, el jut-
ge tenia previst tancar la investigació 
la tardor del 2016. Per què? Espera-
va que la secció tercera penal de l’Au-
diència Nacional resolgués un recurs 
d’apel·lació contra la seva negativa 
–amb el suport del fiscal– a imputar 
alts càrrecs del Banc d’Espanya i la 
Comissió Nacional del Mercat de Va-
lors (CNMV) el juliol del 2016. 

El 5 de setembre del 2016, però, va 
declarar el responsable en cap de la 
inspecció del Banc d’Espanya a BFA-
Bankia, José Antonio Casaus. La sec-
ció tercera penal va resoldre sense 
tenir en compte aquest testimoni ni 
altres indicis posteriors, com l’apor-
tació de quatre correus electrònics 
de Casaus en què informava els seus 
superiors sobre la inviabilitat del 
projecte BFA-Bankia i la seva sorti-
da a borsa i el seu desenllaç amb la 
nacionalització i socialització de pèr-

dues. La secció tercera, doncs, va 
donar suport a la negativa d’An-
dreu a imputar els alts càrrecs del 
Banc d’Espanya i la CNMV amb 
dades antigues.  

L’acusació popular, després de 
sentir Casaus, va demanar els 
correus electrònics, i un cop 
aportats va tornar a demanar, te-
nint en compte els nous fets, la 
imputació de les cúpules del Banc 
d’Espanya i la CNMV. El jutge, 
amb el suport del fiscal, va rebut-
jar la sol·licitud. Però, davant un 
nou recurs d’apel·lació, la secció 
tercera va acabar canviant de pa-
rer. En la interlocutòria del 13 de 
gener del 2017 s’estima que “el 
contingut d’aquests correus no 
deixa cap dubte sobre l’expressa, 
prèvia i contundent informació 
que la direcció del Banc d’Espa-
nya va tenir, tempestivament, so-
bre la inviabilitat del grup i la 
fal·làcia dels resultats presentats 
efectuada per l’equip d’inspecció 
del mateix Banc d’Espanya”. 

Això va portar el jutge Andreu 
–amb la consegüent indignació, 
segons fonts judicials, del magis-
trat, que ja havia pres la decisió 
de dictar la conclusió– a citar a 
declarar les cúpules del Banc 
d’Espanya i la CNMV el passat 
mes de març. En efecte, la cúpu-
la del Banc d’Espanya va tenir 
oportunament, com afirma la in-
terlocutòria de la secció tercera, 
“contundent informació” sobre 
la inviabilitat del projecte. El 8 
d’abril del 2011 els set membres 
de l’equip, amb Casaus al capda-
vant, responien a una sol·licitud 
del seu cap, Pedro Comín, que el 
grup “no és viable”.  

Tres dies més tard, Pedro Co-
mín i Pedro González, responsa-
ble d’inspecció de caixes d’estal-
vis, elevaven al comitè executiu 
del Banc d’Espanya la seva reco-
manació: “La nostra opinió és 
que l’estratègia de capitalització 
presentada per Bankia és l’ade-
quada”. Ara, de nou, la sala terce-
ra penal de l’Audiència Nacional 
tindrà a les seves mans el futur de 
les conclusions del jutge Andreu 
i la seva negativa a asseure al banc 
dels acusats la cúpula del Banc 
d’Espanya i la CNMV perquè ja es 
preparen recursos contra la seva 
resolució.e

Miguel Ángel Fernández Ordóñez era el governador del Banc d’Espanya el 2011. F. MELCION

Fernando Andreu omet dos informes en les conclusions

El jutge Fernando Andreu ha inten-
tat enfosquir, en la seva interlocu-
tòria de conclusió, la participació 
activa de la cúpula del Banc d’Espa-
nya en la sortida a borsa del grup 
BFA-Bankia, ometent els dos infor-
mes finals dels pèrits judicials Víc-
tor Sánchez i Antonio Busquets so-
bre les actuacions del supervisor. 
Els pèrits Sánchez i Busquets, ins-
pectors del Banc d’Espanya, van 
presentar els seus respectius ter-
cers informes, els més complets so-
bre els cinc anys d’investigació, el 8 
de maig del 2017 (247 i 482 pàgines, 
respectivament).  

El jutge Andreu va dictar la inter-
locutòria de conclusió amb data d’11 
de maig i aquests últims informes 
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