
 

 

 

 

 

 

1 

 

LA CAMBRA DEMANA AL GOVERN DE L’ESTAT QUE NO 
DISCRIMINI LA INDÚSTRIA CATALANA AMB TARIFES 

ELÈCTRIQUES MÉS ELEVADES  
 
 
 L’Estat ha aprovat un canvi en la tarifa elèctrica que entrarà en vigor a partir de 2018, pel 

qual una indústria mitjana ubicada a Catalunya pagarà una factura elèctrica entre un 

15% i 20% superior a una similar ubicada al País Basc.  

 

 La unitat de mercat es trenca amb aquesta decisió que no té cap justificació econòmica 

ni empresarial.  

 

 La mesura tindrà efectes econòmics sobre els marges, la inversió i l’ocupació de més 

de 3.000 establiments industrials. 

 

 La Cambra demana ampliar la tarifa 6.2 a totes les instal·lacions amb potència 25kV o 

superior (25kV-72,5kV) perquè no es produeixen situacions de discriminació entre 

indústries similars que competeixen entre si.    

 
 

Barcelona, 17 de juny de 2017.- En l’acord signat entre PP i PNB per l’aprovació dels 

Pressupostos de l’Estat per al 2017, el Govern espanyol s’ha compromès a englobar les tensions 

de 30kV a 36kV en la tarifa 6.2 a patir de 2018, fet que suposarà una pèrdua directa de 

competitivitat per a les empreses catalanes enfront de les basques. 

 

A Catalunya, la tensió més habitual a la que opera la xarxa de distribució és la de 25kV, mentre 

que en altres zones de l’Estat, les companyies distribuïdores operen a tensions superiors, com per 

exemple els 33kV. Cal dir que tant una com l’altra tenen característiques similars i subministren al 

mateix tipus d’empresa, la diferència rau en l’arquitectura amb la qual s’ha dissenyat la xarxa. La 

lògica porta a pensar que ambdues tensions haurien de tenir el mateix preu. Això va ser així fins a 

l’any 2014, però a partir de 2015 es va crear una nova banda de peatge, d’entre 30kV i 36kV, que 

tenia un preu del peatge d’accés un 16% inferior aproximadament al de tensió inferior a 30kV (la 

que és habitual a Catalunya).  

 

Aquest greuge comparatiu i amb evidents conseqüències econòmiques entre indústries similars 

ubicades en diferents territoris, s’ha ampliat amb l’acord per a l’aprovació dels Pressupostos de 

l’Estat de 2017. Segons aquest acord signat entre el PP i el PNB, a partir de 2018 s’elimina la 

banda de peatge (30kV-36kV) i passa a incorporar-se en el rang de potència superior (30kV-72kV) 

que encara es beneficia d’uns peatges molt més favorables. La conseqüència de tot això, és que 

una empresa industrial subministrada en tensió de 25kV (la més habitual a Catalunya) acabarà 

pagant un sobrecost del 45% per al concepte de “peatge d’accés” i, com a conseqüència, la 

seva factura elèctrica serà entre un 15% i 20% superior a la d’una altra indústria de les 

mateixes característiques però subministrada a 30kV (majoritàriament ubicades al País Basc, però 

també a Navarra, Andalusia, Castella i Lleó, Cantàbria o Astúries). 
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Val a dir que les empreses afectades per aquesta penalització (connectades a una potència 

elèctrica de 25kV) són 5.800 a tot el territori espanyol, segons la Plataforma kV25/30, més de la 

meitat de les quals estan ubicades a Catalunya (3.277 establiments industrials). La resta estan 

repartides per diferents comunitats. Per això, diem que Catalunya serà la comunitat més 

afectada per aquesta decisió política. 

 

Una decisió política d’aquest tipus no té cap justificació econòmica ni empresarial, i més 

tenint en compte que avui la competència en el sector industrial és global i, per tant, un diferencial 

en el cost de producció afecta directament a una reducció en el marge i, en conseqüència, de la 

inversió futura i la possibilitat de creació de llocs de treball.  

 

A més, aquest greuge comparatiu no només perjudicarà la competitivitat de les empreses 

catalanes dins el mercat espanyol sinó també en les seves exportacions perquè competirà 

amb empreses ubicades a altres comunitats que suporten menys costos de producció. Cal 

recordar que Espanya és un dels països on més han augmentat les tarifes elèctriques els darrers 

anys i on es paga més cara l’electricitat perquè s’apliquen menys incentius als establiments 

industrials que a altres països, com per exemple a Alemanya.  

 

La Cambra se suma així a altres entitats i associacions empresarials que han denunciat la 

penalització que suposa aquesta mesura per a les empreses industrials de Catalunya. A més, la 

Cambra demana al Govern espanyol la immediata ampliació de la tarifa 6.2 a totes les 

instal·lacions amb potència de 25kV o superior. D’aqueta manera s’evitaria crear una situació 

de discriminació dintre del territori espanyol i trencar amb la unitat de mercat. 

 

Finalment, cal tenir en compte que aquesta important penalització a determinades indústries 

representa un clar desincentiu a l’augment de l’eficiència i l’estalvi energètic, perquè afecta al 

terme “peatge d’accés” que és un concepte que no depèn del consum realitzat. Això vol dir que 

l’esforç que les empreses fan per millorar la seva eficiència i reduir el consum energètic cada 

vegada es veu menys incentivat per una reducció en el preu de la factura elèctrica final.  
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