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1. El trilema de l’energia: sostenibilitat, competitivitat i seguretat

De manera simplificada, l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), organisme vinculat a
l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), de la qual Espanya, juntament
amb altres 34 països, és membre des de l’any 1961, aconsella els seus associats sobre les polítiques
energètiques contingudes dins de la regla de les tres E (en anglès: «Energy security, Economic development
and Environmental protection», és a dir, seguretat d’abastament, desenvolupament econòmic i protecció
del medi ambient).
Aquestes tres E constitueixen, inexorablement, els eixos de tota política energètica. Malauradament,
no es pot fer front a tots tres alhora i ens trobem en la situació que els economistes anomenen trilema,
és a dir, que es poden considerar aquests eixos de dos en dos, però, en cada cas, sense tenir en compte el
tercer eix.
Considerem, per exemple, els eixos corresponents a la seguretat d’abastament i al
desenvolupament econòmic, o el seu equivalent, la competitivitat dels mercats. En aquest cas es deixen de
banda els aspectes relacionats amb el medi ambient. Per tal d’obtenir una bona seguretat d’abastament, la
millor política que pot establir un govern és acceptar una estructura d’empreses amb un elevat poder de
mercat o de propietat pública del capital. Si, en canvi, es vol dissenyar una política que sigui propícia a
establir una competitivitat més elevada als mercats, s’han de limitar les quotes de mercat de cada jugador
i cal vetllar perquè la propietat no sigui pública per tal d’evitar la interferència política. Una solució entre
aquestes dues opcions, extremes, és la que normalment es troba en la realitat, almenys dins el mercat
espanyol. S’ha comprovat que els aspectes mediambientals no s’han pogut tenir en compte en les darreres
consideracions sobre l’estructura sectorial.
Si els eixos que es volen analitzar són els que corresponen a la competitivitat dels mercats i a
l’atenció al medi ambient, cal deixar de costat tota consideració sobre la seguretat d’abastament. Així es
pot pensar la millor manera de dissenyar un mercat per tal que sigui competitiu i, per això, liberalitzar les
decisions dels inversors sobre l’origen de l’energia o les tecnologies escollides. Es pot trobar que la
utilització del carbó, malgrat el gran impacte mediambiental que té, sigui la més convenient des del punt
de vista dels costos, o que el gas natural més fàcil d’obtenir sigui del país més proper, com és el cas
d’Algèria. Aquests serien exemples límit de com fer els mercats competitius. A l’altre extrem, si es vol una
política on el medi ambient sigui el principal eix d’acció, cal facilitar la implantació d’energies renovables,
encara que encareixin el cost final de l’energia. Les nostres empreses seran tal vegada menys competitives,
però seran més curoses amb els compromisos internacionals derivats del Protocol de Kyoto. Naturalment,
la solució més estesa es troba en una posició entre les dues que acabem d’esmentar, i en el mix energètic
espanyol hi ha una porció important d’energies renovables, però també hi ha carbó, nuclear i gas d’Algèria.
No cal dir que, sigui quin sigui l’equilibri final entre aquests dos eixos de la política energètica, la seguretat
d’abastament resultant no hi haurà pogut dir la seva, ja que no hi era considerada.
Finalment es pot fer l’exercici d’anàlisi de la seguretat d’abastament respecte del medi ambient.
Si es vol molta seguretat d’abastament, no s’han d’utilitzar energies que no siguin gestionables com les
renovables, ja que tenen una producció aleatòria i res no assegura que puguin atendre la demanda en el
moment necessari i, en conseqüència, s’hauran de construir moltes línies d’interconnexió entre els
diferents països per tal que es donin suport els uns als altres. Si es vol protegir el medi ambient, cal
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imposar la utilització d’energies renovables i s’ha d’obligar a disposar d’energies de suport per quan les
renovables no estiguin disponibles. Així, s’ha d’obligar els propietaris de les centrals convencionals a
aturar les plantes quan les d’energia renovable estiguin operatives. L’eficiència dels mercats no intervé en
aquesta discussió.
Amb totes aquestes consideracions, com es pot establir una política energètica adequada? On se
situaria dins d’aquest triangle imaginari de les tres E. Tota política energètica es pot situar en un punt
interior dins del triangle constituït pels tres eixos que fan de pilars de les polítiques energètiques
esmentades, col·locat de manera discrecional per cada govern. Altrament dit, no hi ha una recepta màgica
per definir una política energètica, per bé que cada país opta per trobar la que més li convé, basant-se en
moltes consideracions, des de les geoestratègiques fins a les de sensibilitat social.
En aquest sentit França ha optat, des de fa molts anys, per l’energia nuclear i en més del 80%
la utilitza per generar electricitat i l’exporta als països dels voltants. Quina és la raó per la qual França no
té cap problema per explotar i ampliar encara avui el seu parc nuclear? Doncs clarament perquè hi ha una
acceptació social d’aquesta tecnologia que és percebuda com un avantatge respecte d’altres energies
primàries.
Anglaterra va ser el primer país que va liberalitzar els mercats europeus d’electricitat i del
gas natural i avui el 60% de la seva generació elèctrica es basa en centrals de gas natural eficients, els
anomenats cicles combinats (en anglès, CCGT). Val a dir que en la decisió del Govern anglès va ser molt
important el fet que hi hagués jaciments de gas natural pròxims, del mar del Nord. Les empreses
energètiques principals del país són de capital estranger. L’empresa distribuïdora de l’electricitat de la
capital, Londres, pertany a la pública francesa EdF. I què hi tenen a dir els anglesos en tot això? Doncs
res. Ho accepten tot dient que ja tenen suficients elements de control per tal que el servei quedi
garantit.
Alemanya ha permès que totes les empreses energètiques s’agrupin entorn de quatre grups
energètics privats principals, verticalment integrats, i el poder de mercat que tenen és tal vegada el més
gran de tots els estats membres de la Unió Europea (UE). Davant d’aquests campions nacionals a
Alemanya, podríem considerar que els seus consumidors són els perdedors nacionals?
Itàlia importa el 20% de l’energia elèctrica que consumeix, ja que fa molts anys que no s’han
donat permisos per a la construcció de cap nova central generadora. Juntament amb Alemanya, Itàlia és
el país on l’energia és més cara. Per cert, no és significatiu que siguin empreses d’aquests dos països
europeus, on l’energia és més cara, precisament les que s’estan barallant per ENDESA?
Polònia encara utilitza en més del 80% el seu carbó per a la producció d’energia elèctrica,
malgrat totes les recomanacions de reduccions de gasos d’efecte hivernacle.
És així com, en definitiva, cada govern ha d’escollir la seva política energètica, si bé els 27
membres de la UE tenen fixades certes regles que no poden ser interpretades de manera unilateral.
2. Dilema a Europa: política energètica dels estats membres v.
el mercat únic

Europa ha estat construïda a partir de tractats successius. Des del tractat fundacional de Roma
de l’any 1957 –enguany ha fet 50 anys– fins a la proposta de nou tractat pel qual Europa es dota d’una
Constitució Europea –que no ha rebut l’aprovació ni de França ni dels Països Baixos, malgrat que estats
com Espanya l’han aprovat en referèndum–, no s’ha afrontat mai una política europea comuna veritable
sobre l’energia. Encara que sembli paradoxal, ha estat possible que quasi la meitat dels estats membres
hagin acceptat una moneda comuna, l’euro, i en canvi no s’ha acceptat mai cedir la sobirania en matèria
de política energètica.
I malgrat aquesta manca de voluntat de cessió de sobirania cap a les instàncies europees en
matèria de política energètica, Europa disposa d’eines en aquest sentit, com a resultat de l’establiment de
les polítiques mediambientals, econòmiques i fiscals que, si bé no són directament aplicables al camp
de l’energia, el condicionen fortament.
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En el camp del medi ambient trobem, relacionades amb l’energia, entre d’altres, sis directives
importants: 1) Directiva relativa a la promoció de l’electricitat generada a partir de fonts d’energia
renovables (2001/77/CE); 2) Directiva relativa a l’eficiència energètica dels edificis (2002/91/CE); 3)
Directiva per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle dins
la Comunitat (2003/87/CE); 4) Directiva relativa al foment de la cogeneració (2004/8/CE); 5) Directiva
per la qual s’instaura un marc per establir requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen
energia (2005/32/CE), i 6) Directiva sobre l’eficiència de l’ús final de l’energia i els serveis energètics
(2006/32/CE).
Més recentment, a la cimera europea del mes de març d’enguany, els estats membres van
aprovar l’objectiu vinculant d’assolir l’any 2020 el 20% d’energies renovables dins del balanç d’energies
primàries de cada país i que, dins d’aquest percentatge, un mínim del 10% ho siguin de biocombustibles
com el biodièsel o el bioetanol.
En el terreny econòmic trobem el conjunt de directives que estableixen la normativa europea
de l’anomenat mercat interior, i dins d’aquest, el mercat interior de l’energia. Principalment, aquestes
directives s’adrecen als subsectors de l’electricitat i del gas natural, però també esmenten les
infraestructures associades. Malauradament, no hi ha cap directiva ni cap element referencial als tractats
successius que es refereixi a l’estructura sectorial. Així, els estats membres poden mantenir la titularitat
pública de les seves empreses, com és el cas en molts països.
En concret, la directiva de l’electricitat vigent és la que es va aprovar l’any 2003 (2003/54/CE)
juntament amb la Directiva del gas (2003/55/CE). Aquestes directives modificaven les anteriors aprovades
els anys 1998 i 1999 respectivament, i que a Espanya van ser transposades a lleis amb molta celeritat. Les
directives de l’electricitat i el gas natural tenen com a objectiu principal facilitar i incrementar la
competitivitat en els mercats energètics i evitar l’abús de posicions de domini dels actors, inicialment totes
les empreses integrades verticalment que actuaven dins del marc regulador anterior, a Espanya, anomenat
marc legal i estable.
Aquestes directives inclouen els vuit principis següents: 1) procediment d’autorització per a les
noves instal·lacions; 2) separació jurídica dels gestors de la xarxa de transport; 3) separació jurídica dels
gestors de la xarxa de distribució; 4) accés de tercers a les xarxes, regulat; 5) separació dels comptes i dret
d’accés per part de les autoritats reguladores; 6) calendari d’obertura del mercat detallista; 7) rol dels
organismes reguladors, i 8) aplicació i compliment de les directives.
Amb l’establiment de procediments d’autorització per a les noves instal·lacions es pretén que
sigui la iniciativa privada i no l’Estat qui prengui el risc econòmic per a les decisions d’inversions de les
activitats liberalitzades, principalment la generació elèctrica.
Amb la separació jurídica dels gestors de les xarxes de transport i de distribució d’electricitat i
de gas natural es vol aconseguir que els propietaris de les xarxes no tinguin avantatges competitius per
captar, mantenir o guanyar clients. Com que no es qüestiona el fet que les xarxes siguin monopolis
naturals i que, per tant, tinguin assegurada una retribució raonable, es pretén que no hi hagi transferències
de renda entre activitats liberalitzades i regulades, la qual cosa permet beneficis per rendes de posició. A
Espanya, REE i Enagás són uns bons exemples de separació d’activitats per a la resta d’Europa.
Amb l’accés regulat de tercers a les xarxes, s’elimina la pràctica de l’accés negociat en què el
tercer sempre era en desavantatge respecte a l’empresa transportista.
Amb la separació de comptes i el dret d’accés per part de les autoritats reguladores s’elimina
l’asimetria informativa del regulador respecte a l’empresa i s’implanta una comptabilitat reguladora en què
l’autoritat pot opinar sobre l’eficiència en la gestió de les xarxes i sobre com es reparteix l’increment
d’eficiència entre l’empresa i el consumidor.
El calendari d’obertura del mercat detallista es va fixar per al juny del 2004, data en la qual tots
els consumidors no domèstics podien accedir al mercat lliure, i per al 2007, la resta. A Espanya, la
liberalització total va ser el 2003, però el fet que s’hagin mantingut vigents les tarifes ha implicat que en
el mercat elèctric solament una tercera part de l’energia s’hagi venut en el mercat liberalitzat, si bé en el
mercat del gas natural s’ha assolit el 80%.
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Amb l’establiment d’un rol definit pels organismes reguladors s’ha pretès crear organismes
tècnics independents que tinguin com a objectiu principal assegurar el joc net entre els actors i que fixin
les retribucions per a les activitats regulades i les tarifes per als consumidors. A Espanya, la Comissió
Nacional del Sistema Elèctric creada l’any 1995 i la posterior Comissió Nacional d’Energia, que li va
prendre el relleu l’any 1999, són l’aplicació d’aquestes directives, per bé que la independència del poder
polític roman com a qüestió polèmica de solució difícil.
Finalment, com en totes les directives, s’estableixen els principis de l’obligació de transposició i
d’acompliment efectiu de tots els preceptes.
Com hem vist amb aquests exemples, a Europa les directives tracten d’establir un terreny
apropiat per tal que el mercat energètic pugui desenvolupar-se, un cop aquestes directives són transposades
a lleis nacionals de cada estat membre i les institucions reguladores vigilen que hi hagi un comportament
competitiu correcte dels actors. Però com que no s’ha reestructurat en cap cas l’estructura sectorial i el
nivell d’interconnexions transfrontereres és molt baix, la realitat és que els mercats romanen pràcticament
nacionals, amb les excepcions del mercat bàltic, l’anomenat NordPool, amb quatre països associats,
Finlàndia, Dinamarca, Suècia i Noruega (malgrat que no pertany a la UE, n’és un membre associat), i el
mercat informal de la plataforma continental, constituït per França, els Països Baixos, Alemanya, Àustria
i Suïssa (país que tampoc no pertany a la UE però que accepta aquests trànsits econòmics). La resta, el
Regne Unit, Espanya, Portugal, Itàlia i Grècia poden ser considerades illes energètiques amb mercats
propis sense cap referència econòmica amb l’Europa central.
El dilema d’Europa es pot resumir en el fet que, com que no hi ha una política energètica
comuna, serà molt difícil assolir un mercat únic veritable de l’energia. Una altra versió del mateix dilema
és el fet que cal escollir entre l’existència de campions nacionals i l’assoliment d’unes condicions veritables
de competitivitat del mercat energètic, però aquest trade off no és a l’agenda de cap cimera propera i, per
tant, difícilment s’escriurà a cap tractat de la UE. Això fa impossible que la Comissió Europea ni tan sols
ho proposi en properes directives sobre el sector energètic europeu.
3. Situació energètica mundial

La darrera publicació de l’AIE sobre la situació energètica al món i les perspectives per als propers
anys –World Energy Outlook, setembre del 2006– deixa una sèrie de missatges preocupants davant dels quals
els responsables d’energia dels diferents països haurien de reaccionar i prendre mesures correctores. Europa
ja ho ha fet, en part, amb les propostes de la Comissió Europea fetes públiques el 10 de gener d’enguany.
Del document esmentat val la pena destacar les conclusions següents:
1. El món està afrontant una doble amenaça relacionada amb l’energia: el fet de no disposar
d’un abastament adequat i segur a preus convenients i el deteriorament mediambiental
causat pel creixement mundial del consum.
2. La necessitat de reduir el creixement de la demanda d’energia fòssil i d’incrementar la
diversitat geogràfica i els diferents tipus de fonts energètiques per tal de mitigar les emissions
desestabilitzadores del canvi climàtic és, ara i avui, més urgent que mai.
3. L’energia fòssil continuarà essent la principal font d’abastament l’any 2030. La demanda
global d’energia primària –a l’escenari considerat com a referencial– creixerà una vegada i
mitja des d’ara fins a l’any 2030, amb un increment anual mitjà de l’1,6%. Mundialment,
l’any 2030 els combustibles fòssils continuaran essent les fonts energètiques dominants. Els
preus del petroli i del gas natural, si bé poden mostrar una reducció a l’inici de la propera
dècada, seguiran una apreciació sostinguda fins a l’any 2030.
4. L’amenaça per a la seguretat mundial de l’energia és real i creixent. L’increment constant de
la demanda de petroli i de gas natural, gairebé sense control, pot accentuar la vulnerabilitat
dels països consumidors i provocar manques d’abastament i elevacions sobtades de preus,
que es poden traduir en turbulències macroeconòmiques.
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5. Les necessitats financeres per fer front a les inversions previstes en el període 2005-2030
seran de 20 bilions de dòlars, la meitat dels quals hauran d’anar adreçats a països de
desenvolupament. Només la Xina necessitarà el 18% d’aquesta quantitat. No hi ha
garanties que tots aquests capitals es puguin obtenir amb facilitat. És particularment
incerta la voluntat de les grans petrolieres de fer front a aquestes grans inversions.
6. La tendència actual en el consum mundial d’energia accelerarà les emissions de diòxid de
carboni (CO2) amb un creixement del 55% en el període 2004-2030, equivalent a un
creixement anual de l’1,7%. Els països en desenvolupament seran els responsables de les
tres quartes parts d’aquest increment.
7. Polítiques governamentals molt decidides destinades a alterar les tendències creixents de les
emissions dels gasos d’efecte hivernacle poden fer que sigui possible una desacceleració
de l’escalfament global. Les intervencions hauran d’incloure esforços en l’increment de
l’eficiència en la producció i l’ús i alhora incrementar la confiança en les energies no fòssils.
Considerant un escenari alternatiu al de referència, es pot estalviar fins al 10% en el període
2005-2030, equivalent al consum total actual de la Xina. Unes bones polítiques
encarrilades cap a una producció i un ús de l’energia més eficient poden contribuir a reduir
les emissions de CO2 el 80%.
8. Les noves mesures i polítiques d’estalvi i racionalització del consum es poden autofinançar
com a conseqüència dels estalvis energètics i guanys en eficiència. En el període 2005-2030
l’estalvi en inversions es pot xifrar en 560 miliards de dòlars. En aquest mateix període, els
estalvis en els costos dels combustibles es poden xifrar en 8,1 bilions de dòlars.
9. L’energia nuclear, com a tecnologia provada i aplicada amb èxit a la generació elèctrica de
base que és, pot fer una contribució molt important per reduir la dependència del gas
natural importat i reduir les emissions de CO2. Hi ha un interès creixent per construir nous
reactors com a conseqüència dels preus elevats dels combustibles fòssils que han fet de
l’energia nuclear una energia primària relativament més competitiva. L’energia nuclear pot
esdevenir un altre cop important si els governs dels països on és acceptada tenen un paper
impulsor, sobretot en els mercats liberalitzats.
10. La contribució dels biocombustibles pot ser molt destacada sobretot en el sector del
transport. Caldrà tenir molta cura de no afectar la producció d’aliments allà on els
biocombustibles entrin a competir amb la producció agrícola per al consum humà.
11. Serà necessari un fort impuls polític si es volen assolir estalvis d’energia significatius.
12. Hi ha una necessitat urgent de possibilitar que els països pobres assoleixen un nivell
adequat d’energies modernes, sobretot en els domicilis on l’ús tradicional de la biomassa
boscosa continua destruint l’entorn del medi natural.
4. Situació energètica a Espanya

Espanya, com a país desenvolupat que és, fa un ús destacat de totes les energies disponibles, per bé
que la seva política energètica ha estat evolutiva. Com que a la UE les decisions sobre l’ús de les energies
primàries són privatives dels estats membres, trobem que les opcions tecnològiques són molt diverses.
Durant quasi tota la primera meitat del segle passat, a Espanya la principal font d’energia
primària utilitzada en la generació elèctrica es va basar en l’aigua i el carbó nacional. Cap a la dècada dels
seixanta el fuel i el carbó d’importació, juntament amb els primers reactors nuclears, van prendre el relleu
i es van afegir al mix energètic. Després de les crisis petrolieres de la dècada dels setanta es va produir
l’entrada del gas natural, inicialment per part de les centrals cogeneradores i més recentment per part dels
cicles combinats. I ja dins d’aquest segle, hem assistit a la gran eclosió de les energies renovables,
principalment l’energia eòlica.
Les diferents tecnologies s’han presentat en onades i els successius marcs reguladors i normatius
les han ajudat o impedit a desenvolupar-se. Amb la liberalització, l’any 1998, de l’electricitat i el gas
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natural, juntament amb l’anterior del petroli, ens trobem que a Espanya totes les decisions d’inversió són
en mans de la iniciativa privada i tan sols resten en mans públiques petites participacions en certes
empreses, anteriorment en mans de l’Estat. Actualment, les úniques tecnologies en les quals s’inverteix en
nova producció d’energia elèctrica són els cicles combinats de turbines de gas natural i els aerogeneradors.
L’energia nuclear no es pot desenvolupar pel fet que no disposa de l’acceptació social i política necessària.
El carbó té tota la problemàtica, ja esmentada, de les limitacions mediambientals. Moltes institucions,
professionals i directius empresarials no creuen que es puguin oblidar cap d’aquestes dues tecnologies.
Les infraestructures del transport d’electricitat i del gas natural tenen el guió en la planificació
que proposa el Ministeri d’Indústria, que discuteix el Congrés dels Diputats i que finalment aprova el
Govern espanyol. Les lleis sectorials del gas natural i l’electricitat estableixen que les xarxes de transport i
de distribució són monopolis naturals i que, per tant, la seva activitat s’ha de regular. La participació de
les comunitats autònomes, com la Generalitat de Catalunya, en les definicions d’aquestes infraestructures
s’inclou dins del tràmit parlamentari preceptiu.
El darrer pas de la cadena de valor del sector energètic el constitueix la comercialització. Tant
en el sector dels combustibles líquids, gasolines i gasoils, com en el cas del gas natural i de l’electricitat, els
consumidors poden, si ho volen, comprar directament a un comercialitzador, independentment de la
xarxa a la qual estiguin connectats. És el mateix principi pel qual, en el servei del telèfon, es pot contractar
un comercialitzador diferent de l’operador històric. Aquesta facilitat pretén introduir competència i es pot
dir que s’ha assolit totalment en el subsector dels combustibles líquids, molt àmpliament en el subsector
del gas natural i molt poc en el subsector elèctric. El manteniment de les tarifes ha impedit, en aquest
darrer cas, un bon desenvolupament de la comercialització en el mercat lliure.
Atès que l’estructura sectorial és molt oligopòlica, amb poques grans empreses considerablement
concentrades, i per tal d’assegurar que el poder de mercat no permetés abusos als consumidors, es va
obligar a la separació de la propietat de les xarxes de transport als subsectors del gas natural i a l’elèctric.
En el primer cas, el transportista, Enagás, té a més el rol d’operador del sistema gasista, inclosos els actius
que no són de la seva propietat, i de la mateixa manera, al sector elèctric trobem REE, que fa el mateix rol
de transportista i operador del sistema elèctric nacional espanyol.
Les empreses energètiques espanyoles, entre d’altres, són presents al continent sud-americà, on
durant la dècada dels noranta es van donar oportunitats d’inversió com a conseqüència dels processos de
liberalització i privatització conduïts per l’anomenat Consens de Washington pel qual les institucions van
recomanar que els estats cedissin la propietat i la gestió a la iniciativa privada i que l’estat se’n reservés el
control i la regulació.
5. Situació energètica a Catalunya

Catalunya ha necessitat assegurar l’accés a l’energia per moure els processos productius de les
seves empreses i establiments amb activitats fabrils. Des del segle XIX i abans, aquesta necessitat va situar
les fàbriques a prop d’on es pogués aprofitar l’energia que era als rius, i es movien directament els aparells
amb la força de l’aigua, que s’aplicava a les rodes hidràuliques. Als nuclis urbans mancats d’aigua,
l’energia es va obtenir del vapor d’aigua escalfat per la combustió del carbó que s’extreia de mines
properes.
Aquest panorama va crear colònies fabrils veritables a les conques fluvials, sobretot a la del riu
Llobregat, i va fer créixer poblacions allà on una determinada indústria trobava la matèria primera i
l’energia adequada per portar a terme l’activitat econòmica de manera competitiva. En són alguns
exemples la indústria tèxtil, que aprofitava els avantatges que li oferien els rius catalans, o d’altres com la
indústria surotapera a l’Empordà, que trobava les alzines i l’energia moltes vegades del tipus vegetal que li
feien possible i rendible el procés industrial.
Malauradament, les energies primàries com l’aigua o la biomassa, que al principi eren fàcils
d’abastar, es van anar exhaurint i, sense solució de continuïtat, van començar a aparèixer elements de
transformació que van permetre cobrir la demanda creixent d’una manera segura i a uns preus raonables.
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Al començament del segle XX i fins a arribar a la dècada dels trenta, a Catalunya operaven
poques companyies energètiques, les més importants amb capital anglès i canadenc, dirigides per l’enginyer
Pearson, que subministraven la demanda incipient dels consumidors industrials i domèstics; això sí, sense
massa garantia de continuïtat ni tampoc problemes per establir les instal·lacions. En aquest període, amb
capital estranger, es van fer als Pirineus els primers embassaments sense la implantació d’una indústria
concreta sota la presa. Això va comportar la necessitat de transportar l’energia originàriament hidràulica
mitjançant una transformació prèvia en energia elèctrica als centres de consum amb línies d’alta tensió.
Apareix així, fa quasi un segle, la possibilitat de deslocalitzar les indústries de les fonts
energètiques primàries i instal·lar-les allà on o bé la mà d’obra o bé els mitjans de transport i
comercialització són els més adequats. Paradoxalment, del naixement de les colònies fabrils del segle XIX,
que van tenir un efecte redistributiu molt important en la població catalana, es va passar a una situació on
es van donar les condicions per provocar una polarització als grans nuclis urbans en què la mà d’obra i les
facilitats logístiques eren elements molt més decisius que el fet de disposar d’energia.
Barcelona, cap i casal de Catalunya, va ser des del començament la gran receptora de l’energia
elèctrica procedent de les centrals hidroelèctriques dels Pirineus i també del gas manufacturat que es
fabricava a les plantes de producció de gas ciutat, a prop del consum.
Amb l’interval de la Guerra Civil, el panorama energètic català va deixar de ser d’autoproveïment
i va passar a tenir un llarg període de mancança en què els talls de subministrament i les anomenades
restriccions van ser moneda corrent. Les companyies estrangeres van ser foragitades i les propietats dels
actius van passar majoritàriament a mans acceptades pel Règim. El famós cas de Barcelona Traction,
companyia propietària de Riegos y Fuerzas del Ebro, que va arribar a ser jutjada al Tribunal de la Haia i
que va donar lloc al naixement de FECSA, guanyat pel grup financer March, n’és l’exemple més
paradigmàtic. El nivell d’inversió no va acompanyar la demanda creixent, i l’Estat, a través de l’Institut
Nacional d’Indústria (INI), va crear una empresa destinada a encarregar-se de l’aprofitament hidràulic
integral de la conca de la Noguera Ribagorçana, la ja desapareguda ENHER.
Creada l’any 1946 per iniciativa i proposta de l’enginyer lleidatà Victoriano Muñoz Oms,
ENHER va tenir com a objectiu principal construir l’equipament per a l’explotació integral de la conca
de la Noguera Ribagorçana. Dotze saltants hidroelèctrics, amb grans preses com les d’Escales, Canelles i
Cavallers, es van dur a terme en un període increïblement curt: el mes de juliol de l’any 1951 es
connectava la primera central a la xarxa de 132 kV interconnectada al sistema elèctric català, i la resta
s’acomplia amb la posada en servei de la central hidràulica de Canelles l’any 1959. En aquest curt període
de temps, amb molt pocs mitjans tècnics, va ser necessari disposar d’uns 7.000 treballadors d’arreu
d’Espanya per acomplir-ne la construcció. Val a dir que encara avui Canelles és la presa més gran dins del
territori de Catalunya, amb 149 m d’altura, 678 hm3 de capacitat i amb la possibilitat de regulació
hiperanual de 630 hm3 d’aportació mitjana anual, i garanteix les dotacions per als sistemes de regadiu del
canal d’Aragó i Catalunya, la sèquia de Pinyana i el canal Algerri-Balaguer.
Amb aquestes obres hidràuliques es van evitar les temudes restriccions i fins i tot es va arribar a
assolir un excés d’oferta que va donar lloc a un contracte d’exportació d’energia elèctrica cap a França.
L’any 1962 se signava a París el compromís per part d’EdF d’adquirir durant 10 anys fins a 2.000
GWh/any, dels quals 800 podien ser transvasats a Itàlia. Naturalment, per fer possible aquesta exportació,
el conveni va incloure la construcció d’una interconnexió Espanya-França a 380 kV que, en el termini
inversemblant i curt de dos anys, pel temps que ara fem servir, van fer possible que a mitjan 1964
s’interconnectés la subestació de Rubí amb la francesa de la Ruyere, enllaç que temps més tard va passar a
denominar-se amb el nom actual de Vic-Baixàs.
La nova interconnexió i les bones relacions bilaterals establertes entre ENHER i EdF van crear
l’oportunitat per construir una central nuclear que es va instal·lar a Vandellòs. El grup Vandellòs I,
construït i explotat per Hifrensa, consorci integrat per EdF, Enher Fecsa, HEC i FHS, tenia una potència
de 500 MW i era alimentada amb urani natural, tot amb tecnologia francesa. Es va connectar al sistema
l’any 1972 i va ser la primera central nuclear de Catalunya i la tercera d’Espanya, darrere de José Cabrera,
del 1969, i Santa María de Garoña, del 1971.
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L’efecte que va tenir a Catalunya l’empresa va ser endegar una competència i una dinamització
del mercat. Aquesta competència impulsada per Enher va trencar l’statu quo del repartiment del mercat
elèctric a Espanya i a Catalunya i va obligar a construir una nova xarxa de transport en què, a més de les
línies de 132 kV i 220 kV, van aparèixer les de 380 kV per transportar, cap a Barcelona, l’energia elèctrica
produïda al Baix Ebre, Mequinensa i Riba-roja, així com les de les noves centrals nuclears.
Un cop es van construir els parcs de centrals hidràuliques i de carbó –aquestes darreres amb
molt poca presència a Catalunya–, es va establir el recàrrec al sistema tarifari de l’època, conegut com a
Sistema de Tarifas Tope Unificadas, que era administrat per l’organisme central anomenat OFILE. Aquest
recàrrec va crear un fons que es va distribuir en funció de les inversions en centrals hidràuliques i
tèrmiques, fet que va animar totes les empreses a desenvolupar la seva central nuclear (CN). Aquest va ser
el cas de FECSA, que, en solitari, va decidir iniciar la construcció del Grup I de la CN d’Ascó, posat en
servei l’any 1984, i amb el consorci ANA (Associació Nuclear Ascó), on també hi havia Enher i HC,
el Grup Ascó II (1986). Més tard, l’any 1988 Enher, en solitari, va assumir la construcció de la CN
Vandellòs II. Totes aquestes construccions es fonamentaven en els plans energètics nacionals de l’època i
la raó que fonamentava l’estratègia tenia una justificació basada en la pujada dels preus del petroli,
posterior a les crisis de la dècada dels setanta.
Malauradament, l’enorme endeutament de les empreses en la construcció del parc nuclear
espanyol i l’evolució del dòlar respecte a la pesseta van provocar una crisi financera molt important que va
afectar la viabilitat de Fecsa i HC, les més intensives en inversió nuclear. Per ajudar a viabililitzar aquestes
empreses, el Ministeri d’Indústria va promoure un protocol d’intercanvi d’actius elèctrics entre les
empreses que es va signar l’any 1983. Totes les empreses catalanes van ser venedores, i les compradores van
ser Endesa i Iberduero. Juntament amb la signatura del protocol, el Govern es va comprometre a establir
una remuneració que permetés una rendibilitat suficient dels capitals invertits, i en promulgar el Reial
decret 1538/1987 va néixer el Marc legal i estable (MLE).
L’any 1987 Fecsa es trobava en una situació financera insalvable. La Borsa de Madrid va
suspendre la cotització de les seves accions i l’Administració espanyola va promoure un acord amb la
resta del sector. Fecsa, de la mà de Luis Magaña, va assolir acords amb més de 200 bancs per tal
d’ajornar i reestructurar el deute i, a més, va pactar amb Enher el traspàs del mercat elèctric de la zona
de Girona. Coincidint amb aquests esdeveniments, l’any 1985 es va crear Red Eléctrica de España
(REE), la mateixa empresa que avui té per funció màxima ser l’operador del sistema elèctric espanyol.
Malgrat la injecció financera que per al sector va representar el MLE, el sector continuava buscant
elements de sinergia. Així, l’any 1991 es va produir la integració d’Hidrola i Iberduero, i va néixer
Iberdrola. L’any 1997, Endesa culmina la consolidació del seu grup, del qual ja formaven part des del
1985 les empreses públiques Enher, Gesa i Unelco, i ajunta també Viesgo, ERZ, HEC, Sevillana i Fecsa,
i per tant desapareix el sector elèctric català. La xarxa de transport és de REE, les xarxes de distribució
de Fecsa-Endesa i les de producció d’Endesa Generación.
El panorama és tal en el dia d’avui que no queden a Catalunya altres empreses que les d’àmbit
estatal espanyol, amb l’excepció dels petits distribuïdors d’electricitat i de l’empresa gasista Gas Natural.
El mercat energètic espanyol ha patit un procés de concentració i dues empreses elèctriques,
Endesa i Iberdrola, dominen el mercat elèctric, i la gasista catalana Gas Natural, el mercat de distribució
del gas. L’empresa espanyola Repsol és el primer operador del mercat dels hidrocarburs líquids, és a dir, de
les gasolines i els gasoils, i aquest mercat, el dels hidrocarburs, ja és més d’un àmbit global que d’un país
concret, ja que l’origen dels productes energètics, a causa de l’escassetat de producció autòctona, és el món
sencer.
Catalunya recupera la capacitat normativa en el sector energètic, després del llarg període de
dictadura, amb l’Estatut de l’any 1979, on en l’article 9 es poden trobar les competències exclusives de la
Generalitat referides a l’ordenació del territori i als aprofitaments hidràulics, «quan les aigües corrin
íntegrament dins el territori català», i també sobre les instal·lacions de producció, distribució i transport
d’energia, «quan aquest transport no surti del seu territori». En l’article 10 s’establia, a més, que «en el
marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si s’escau, en els termes que aquella legislació estableixi, correspon
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a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l’execució de les matèries següents: e) Règim miner i
energètic».
La pràctica administrativa catalana va situar l’acció de la Generalitat en el sector energètic en
tres fronts: el de la defensa dels drets dels consumidors davant de les companyies distribuïdores; el de la
generació del règim especial, principalment el de la cogeneració, i el de l’ús racional de l’energia.
Dins del primer camp, el fet que les delegacions provincials del Ministeri d’Indústria passessin
amb funcionaris i tot a la Generalitat va fer que moltes de les tasques que aquestes delegacions estatals
desenvolupaven fossin assumides quasi sense modificar pel Departament d’Indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya. Això va comportar que tots els aspectes relacionats amb les reclamacions
dels consumidors sobre factures, mancances en el servei, drets de connexió, butlletins d’alta dels
subministraments als consumidors i d’altres, constituïssin un bon gruix de les tasques a les quals la nova
Administració va haver de fer front. Tot un altre paquet d’activitat va ser el de les revisions periòdiques de
les xarxes de mitjana i baixa tensió i les reclamacions del sector industrial sobre dificultats per fer-se
entendre amb les diverses companyies energètiques. L’eficiència energètica i l’ús racional de l’energia va ser
un altre eix de l’activitat de la nova Administració catalana, i amb el naixent Institut Català de l’Energia
aquests conceptes es van portar a la pràctica amb molta extensió i aprofundiment i es va crear una xarxa
molt important de gestors energètics que van ampliar la tasca de l’Administració.
Malgrat aquestes limitades competències, el Govern de la Generalitat ha afrontat en tres
ocasions la redacció d’un pla de l’energia per a Catalunya, el primer elaborat l’any 1981 amb el nom de
Pla de mesures de política energètica, que va servir de guia en temes energètics durant les primeres
legislatures i posava un èmfasi especial en l’estalvi i la intensitat energètica; el segon, l’any 2002, i el tercer
i darrer, l’any 2005.
Amb certes diferències, els dos darrers plans tracten d’emmarcar-se dins del context global de
la problemàtica del sector energètic i la seva complexitat creixent, i focalitzen els aspectes que es poden
gestionar autònomament des de Catalunya. En l’últim, els quatre eixos de treball que es concreten són els
següents:
1.
2.
3.
4.

Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica
Promoció de les fonts energètiques renovables
Pla de desenvolupament de les infraestructures energètiques
Pla de suport a l’R+D+I tecnològica en l’àmbit energètic.

L’actual pla de l’energia disposa d’un pla d’acció que concreta i defineix finançament per a
accions concretes d’eficiència energètica i estalvi, moltes de les quals són directament les que ha establert
el Ministeri d’Indústria i Energia del Govern estatal en el Pla E4 lligat amb l’Estratègia d’estalvi i eficiència
energètica a Espanya 2004-2007 (E4), del Ministeri d’Economia.
En aquest punt mereix una menció especial de la legislació catalana l’aprovació recent del
Decret d’ecoeficiència d’edificis, en línia amb aquest pla d’acció.
L’any 2006 s’ha aprovat un nou Estatut, i la referència a l’energia és més explícita que en el del
1979, però no amb més contingut. Concretament en l’article 133, sobre energia i mines, diu:
«Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria d’energia. Aquesta competència
inclou en tot cas:
»La regulació de les activitats de producció, emmagatzematge i transport d’energia, l’atorgament
de les autoritzacions de les instal·lacions que transcorrin íntegrament pel territori de Catalunya i l’exercici de
les activitats d’inspecció i control de totes les instal·lacions existents a Catalunya.
»La regulació de l’activitat de distribució d’energia que s’acompleixi a Catalunya, l’atorgament
de les autoritzacions de les instal·lacions corresponents i l’exercici de les activitats d’inspecció i control de
totes les instal·lacions existents a Catalunya.
»El desplegament de les normes complementàries de qualitat dels serveis de subministrament
d’energia.
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»El foment i la gestió de les energies renovables i de l’eficiència energètica.
»La Generalitat participa, per mitjà de l’emissió d’un informe previ, en el procediment
d’atorgament de l’autorització de les instal·lacions de producció i transport d’energia que ultrapassen el
territori de Catalunya o si l’energia és objecte d’aprofitament fora d’aquest territori.
»La Generalitat participa en la regulació i la planificació d’àmbit estatal del sector de l’energia
que afecti el territori de Catalunya.»
«Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre el règim miner. Aquesta
competència inclou, en tot cas, la regulació i el règim d’intervenció administrativa i control de les mines
i els recursos miners que estiguin situats al territori de Catalunya i de les activitats extractives que s’hi
acompleixin.»
Sense entrar en una valoració de si aquestes competències són les que Catalunya es mereix o si
en caldrien altres de més àmplies, una primera valoració posa de manifest que el que estableix aquest article
coincideix amb el que fins ara ja estava portant a la pràctica l’Administració catalana i que, per tant, no
redueix competències però tampoc les amplia. Tal vegada, el que realment fa és explicitar el que ja es feia
i, per tant, no permet tornar enrere, amb legislació bàsica de l’Estat, el que ja ha estat incorporat
definitivament al nou Estatut.
Com a conclusions i recomanacions de la situació actual i de la política energètica portada a
terme a Catalunya, s’assenyalen els punts següents:
1. Cal portar a terme el pla d’acció amb l’horitzó fixat per al 2010 associat al pla estratègic del
Pla de l’energia de Catalunya 2005-2015 en els quatre eixos de treball: a) foment de
l’estalvi i l’eficiència energètica; b) promoció de les fonts energètiques renovables; c)
desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries, i d) suport a l’R+D+I en
l’àmbit energètic.
2. Cal impulsar la implantació de les centrals tèrmiques del tipus cicle combinat necessàries
per abastir l’increment de la demanda del mercat elèctric català, per acomplir les previsions
de la planificació no vinculant del Govern estatal, tenint en compte l’aportació de les
energies renovables i la previsió de disponibilitat. Aquest impuls té el màxim exponent en
la declaració d’impacte ambiental que és a les mans de la Generalitat de Catalunya. Si
l’autosuficiència no és un objectiu en si mateix perquè el mercat rellevant és l’espanyol,
raons d’eficiència i d’estalvi de pèrdues aconsellen que la generació sigui al més a prop
possible del consum i aquest seria el cas si instal·lessin les centrals al territori català.
3. Cal iniciar un debat sobre el paper que pot correspondre en un futur de combustibles cars
i escassos a les centrals nuclears de fissió, i sobre la possibilitat que l’ATC (magatzem
temporal centralitzat) de residus es pugui situar a Catalunya.
4. Cal assolir el nivell d’energia eòlica establert al Pla de l’energia de Catalunya, en línia amb
la participació percentual que li correspon com a receptor dels fons que són redistribuïts a
través dels subsidis del règim especial, ja que Catalunya es troba molt lluny dels nivells que
li pertocarien.
5. Cal que el Govern de la Generalitat faci arribar al Govern estatal el greuge en la retribució
de l’activitat de la distribució elèctrica, que fa que del 25% recaptat a través de les tarifes li
retorni només el 15% aplicat a les xarxes elèctriques, la qual cosa comporta que la qualitat
dels serveis i les capacitats de les xarxes siguin més baixes del que els correspondria.
6. Cal que la Generalitat porti a terme un control més acurat del desenvolupament de les
xarxes de distribució elèctrica i que les mancances de capacitat i de qualitat siguin cobertes
per plans d’inversió i d’operació per part de les companyies distribuïdores. Les xarxes de
distribució són competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya i ha de ser més activa
en aquest sentit.
7. Cal que la Generalitat sigui part interessada en l’increment de la capacitat d’emmagatzematge
de gas natural a Catalunya, perquè tenint en compte que Barcelona és un punt d’entrada
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important del sistema gasista amb GNL (gas natural liquat), la dependència de la situació
dels ports a Algèria i la situació marítima a la Mediterrània fa que sense emmagatzematge
disponible la garantia de subministrament sigui precària.
8. Cal facilitar l’acompliment de les infraestructures transfrontereres, en particular la
interconnexió elèctrica amb França i l’ampliació d’un futur gasoducte.
9. Cal controlar efectivament el comportament dels agents envers els consumidors, en
particular verificant que les peticions dels consumidors queden satisfetes en els termes
econòmics, de compliment de terminis i de la qualitat del servei.
10. Cal implementar un entorn de recerca en el camp de l’energia, on la universitat i la
indústria hi puguin prendre part, sota l’auspici de l’Administració.
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