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El pacto eléctrico del País
Vasco cuesta 40millones
Patronales catalanas insisten en que hay ayudas de Estado

ARCHIVO

Las tensionesy lastarifasnosonhomogéneasenel territorio

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

La reforma de tarifas eléctricas
pactada por el PP y el PNV para la
aprobacióndelospresupuestosge
neralesdelEstadodel2017,quesu
pone que las empresas grandes
consumidoras del País Vasco re
duzcansu facturaenergética, tiene
un coste para el sistema de 40mi
llones de euros anuales. ElGobier
notransferiráelcitado importea la
Comisión Nacional de los Merca
dos y laCompetencia (CNMC)pa
ra compensar la merma de ingre
sos. Así consta en las cuentas del
2018,queseencuentranahoraenel
Senado. Varias patronales catala
nas, entre ellas Cecot, han denun
ciado ante las autoridades europe
as que esta operación discrimina y
resta competitividad por razones
geográficas ya que los clientes no
puedenelegir.Y, además, compor
taayudasdeEstado ilegales.
Los denunciantes han aportado

la información sobre esta dotación
presupuestariaalacausaabiertaen
la dirección general de la Compe
tencia de la Comisión Europea. La
rebaja tarifaria seaplicaa losclien
tes de redes de entre 30 kVy 36 kV
de tal modo que se equiparan a las
deentre36kVa72,5kV,lasmásba
ratas. Por razones históricas, el
rango modificado se concentra en
el País Vasco (con 790 empresas
beneficiadas), Andalucía (357),

Navarra (42), Castilla y León (33),
Cantabria (17) y Asturias (11). El
ahorro para estos grandes clientes
supera el 40%respecto a la factura
del 2016. Las instalaciones dispo
niblesenCatalunya,quealimentan
a3.277grandesconsumidores,yen
menormedida en Aragón y Extre
madura, con otras 1.173 empresas
conectadas, sonde tensiones entre
25kVy30Kvymantienenunpeaje
máscaro.Estasquedaron fueradel
pactodelPPyelPNV.
La asignación de una partida de

40millones para compensar el sis
tema, fijada en la disposición adi

cional sexagésimo cuarta de los
presupuestosdel2018, deja “clara
menteenevidencia”quehayayuda
deEstado, segúnCecotyelrestode
denunciantes. El anteriorministro
deEnergía,ÁlvaroNadal,defendió
el cambio tarifario como unmedi
da de rebaja de costes energéticos
para la industria que sería acepta
ble para Bruselas aunque nunca
dio por seguro que obtendría luz
verde.Asujuicio,loimportanteera
quetuvieseunefectoneutroparael
sistema, que los ingresos que deja
ran de entrar llegasen por otra vía,
enestecasopor lospresupuestos.c

Atención a la banca

El último informeanualdelBancodeEspañadedicaun
capítulo especial al sector bancario en el que hace al
gunas reflexionesqueconviene leer conatención res

pectoal futurodel sector.Loquevieneadeciresqueesnece
sariorealizaresfuerzosadicionalesporqueelcontextoquese
avecinanovaaponerlascosasfácilespararecuperarlarenta
bilidad. En primer lugar, advierte que una parte importante
delacaídadelarentabilidadnosedebetantoalareducciónde
lostiposdeinterés,sinoalmenornegociobancarioenuncon
textodedesapalancamientodelsectorprivado.Yenel futuro
noseanticipaqueaumenteconalegríaelendeudamiento,por
loque“losgastosy laestructurade ingresosdebeadaptarsea
este nuevo entorno”. Por tanto, conviene seguir recortando
gastos–cierredemásoficinas–conunamayorconsolidación.
Ensegundolugar,elBancodeEspañadicequeesnecesario

reforzar la solvencia en los próximos años, ya que la ratio de
capitaldemáximacalidaddel sectorbancarioespañol es tres
puntos inferior a lamedia europea. Por tanto, la advertencia
del supervisor es que esta situación “puede implicar condi
ciones de acceso a la financiación menos favorables, lo que
proporciona incentivos para seguir reforzando sus ratios de
capital”.Yreforzarelcapital implicadestinarunamayorpro
porcióndelbeneficioa reservasendetrimentodeldividendo
del accionista. En tercer término, el informe destaca que las
nuevas tecnologías reducen lasbarrerasdeentradaenel sec
tor, loque facilita la entradade competidoresqueamenazan

la rentabilidaddel sec
tor. Contraatacar a es
tos competidores exi
ge inversión en inno
vación, y por tanto
mayorescostes.
La cuarta adverten

cia es que, a pesar de
que el volumende créditosmorosos ha caído amás de lami
taddesdesunivelmáximo, siguehabiendounexcesivovolu
men de activos problemáticos que es necesario reducir para
mejorar la rentabilidad del sector y mejorar las condiciones
deaccesoa la financiación.ElBancodeEspaña llama laaten
ción sobre el lento ritmode correcciónde la ratio demorosi
dad.Enquintolugar, losbancossequejan,yconrazón,delex
cesode regulación, que sehaendurecidoyqueafectanegati
vamente a la rentabilidad. Pero la advertencia del Banco de
Españaesqueestefactor“nopuedeconsiderarseundetermi
nante fundamentalde labaja rentabilidadactual enEspaña”,
ya que existen sistemas bancarios con rentabilidades altas, a
pesardeestaregulaciónmásestricta.Porúltimo,elregulador
pone el foco en que a pesar de que la red de oficinas y el em
pleo en España han caído un 40% y 32%, respectivamente,
desdeel2008,“susgastosdeexplotación,enelnegocioenEs
paña, sehanreducidotansoloun15%, frenteal30%delos in
gresos”. En este contexto, ha empeorado la eficiencia, por lo
que es necesario seguir reduciendo costes y buscar otras
fuentesde ingresos.

El futuro inmediato no
ayudará a los bancos a
recuperar rentabilidad
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El Consell Assessor d’Infraes
tructures de Catalunya reclamó
ayer una reactivación de la obra
pública, desde las administracio
nes o en colaboración con la ini
ciativa privada. Al nuevo minis

trodeFomento,JoséLuisÁbalos,
le solicitó que acabe las actuacio
nes paralizadas y al conseller de
Economía, Pere Aragonès, que
incluya nuevos proyectos en los
presupuestos del 2019 o en las
ampliaciones o revisionesde cré
ditosdel 2018.

La entidad, formada por la
Cambra de Contractistes
d’Obres, Foment del Treball,
Asinca y el Cercle d’Infraestruc
tures, defendió los proyectos con
retorno económico, social y am
biental. “Hay que ser cuidadosos
–dijo su vicepresidente, Joaquim
Llansó– y no volver a hacer aero
puertossinaviones, trenessinpa
sajeros o autopistas sin coches”.
También censuró las licitaciones
a la baja y las cláusulas “subjeti
vas”querestringenelaccesoa los
concursos.c

La construcciónpide
reactivar la obra pública
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Exp. núm. 18PL16561
La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat,

en sessió celebrada el 16 de maig de 2018, ha
adoptat el següent acord:

Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article
66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la
Modificació del Pla General Metropolità a Can Sei-
xanta, al Barri del Raval, d’iniciativa municipal; ex-
posar-la al públic pel termini d’un mes i sotmetre-la
al Consell Municipal per a la seva aprovació provi-
sional.

La documentació restarà exposada al públic pel
termini d’un mes, als efectes de l’art. 23.1 del Re-
glament de la Llei d’Urbanisme, en el Departament
d'Informació i Documentació de la Gerència
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (Av. Diagonal,
núm. 230, planta segona. Horari d’atenció al
públic: consultar-lo en el lloc web: http://ajunta
ment.barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat
d'Informació Urbanística, clicant "Cita prèvia per a
informació presencial").

Per tal de donar compliment al punt 2 del citat
article 23, i als efectes de garantir l’accés per mit-
jans, telemàtics també podrà consultar-se en l’es-
mentat lloc web, dins l'apartat d'Informació
Urbanística, accedint al Cercador de Planejament,
Qualificacions i Convenis.

Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l’última de les dues publica-
cions obligatòries (en el "Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona" i en un dels diaris de més
divulgació), podeu examinar-lo i presentar les

al·legacions que considereu pertinents.
Barcelona, 4 de juny de 2018. – El Secretari Ge-

neral, Jordi Cases i Pallarès.

Ajuntament de Barcelona
ANUNCI

Núm. resolució: CG18/19 PR/45
La Comissió de Govern, en sessió del dia 24-05-

2018, adoptà el següent acord:
(10BC 2017/207) Aprovar definitivament el Pro-

jecte executiu de reforma de l'avinguda Meridiana,
entre el carrer d’Independència i el carrer Aragó,
al districte de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa
municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Pro-
jecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb
un pressupost de 5.533.145,24 euros, el 21% de
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de
l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC); resoldre les al·legacions presentades
d’acord amb l’informe Resposta que s’inclou dins
l’expedient administratiu i aquests efectes es dóna
per reproduït; notificar-ho als interessats en aquest
procediment; aprovar les bases del conveni de
cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica
i de constitució de la servitud de pas aeri/subterra-
ni de les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor
d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el
projecte executiu; facultar el Gerent d’Ecologia Ur-

bana per aprovar i formalitzar el conveni específic
que apliqui a les circumstancies concretes les ba-
ses esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la
Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de
26 de desembre, del sector elèctric; publicar
aquest acord al "Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona" ("BOPB"), en un dels diaris de més
circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.

Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el ter-
mini d'un mes comptat des del dia següent al de la
seva publicació, o es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant del jutjat
del contenciós administratiu en el termini de dos
mesos comptats des de l'endemà de la present
notificació.

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de re-
soldre i notificar en el termini d'un mes. El termini
per interposar recurs contenciós administratiu
serà de dos mesos comptats des del dia següent
de la recepció de la notificació de l'acte exprés.

Contra la desestimació tàcita del recurs potes-
tatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des de l'endemà a
la seva interposició sense que s'hagi resolt expres-
sament, es pot interposar recurs contenciós admi-
nistratiu en el termini de sis mesos a comptar des
del dia següent al que s'hagi produït la
desestimació tàcita.

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que

es cregui convenient.
Barcelona, 31 de maig de 2018. – El Secretari

General, Jordi Cases i Pallarès.

Ajuntament de Barcelona
ANUNCI

Núm. resolució: CG18/19 PR/46
La Comissió de Govern, en sessió del dia 24-05-

2018, adoptà el següent acord:
(10BC 2017/224) Aprovar definitivament el Pro-

jecte executiu de reforma de l'avinguda Meridiana,
entre el carrer Aragó i el carrer Mallorca, al Distric-
te de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa munici-
pal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP)
que figura a l'expedient administratiu i que aquests
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost
de 5.075.669,31 euros, el 21% de l'impost del va-
lor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC); resoldre les
al·legacions presentades d’acord amb l’informe
Resposta que s’inclou dins l’expedient administra-
tiu i aquests efectes es dóna per reproduït; notifi-
car-ho als interessats en aquest procediment;
aprovar les bases del conveni de cessió d'ús de
les instal·lacions d'energia elèctrica i de
constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de
les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d'En-
desa Distribución Eléctrica, SL que inclou el pro-
jecte executiu; facultar el Gerent d’Ecologia Urba-

na per aprovar i formalitzar el conveni específic
que apliqui a les circumstancies concretes les ba-
ses esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la
Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de
26 de desembre, del sector elèctric; publicar
aquest acord al "Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona" ("BOPB"), en un dels diaris de més
circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.

Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el ter-
mini d'un mes comptat des del dia següent al de la
seva publicació, o es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant del jutjat
del contenciós administratiu en el termini de dos
mesos comptats des de l'endemà de la present
notificació.

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de re-
soldre i notificar en el termini d'un mes. El termini
per interposar recurs contenciós administratiu
serà de dos mesos comptats des del dia següent
de la recepció de la notificació de l'acte exprés.

Contra la desestimació tàcita del recurs potes-
tatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des de l'endemà a
la seva interposició sense que s'hagi resolt expres-
sament, es pot interposar recurs contenciós admi-
nistratiu en el termini de sis mesos a comptar
des del dia següent al que s'hagi produït la
desestimació tàcita.

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que
es cregui convenient.

Barcelona, 31 de maig de 2018. – El Secretari
General, Jordi Cases i Pallarès.


