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A LA MESA DEL PARLAMENT 

 

Alfons López i Tena, representant del Subgrup de Solidaritat Catalana per la 

Independència, d’acord amb el que estableix l’article 22 bis 3 del Reglament 

del Parlament, presenta la proposició de llei següent: 

 
 

PROPOSICIÓ DE LLEI PER ANUL·LAR LA SUBVENCIÓ A ENDESA ATORGADA 

PEL GOVERN EN FUNCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN ACORD 

DE GOVERN DE 30 DE NOVEMBRE DE 2010 

ANTECEDENTS 

 Acords del Govern de la Generalitat de 30 de novembre de 2010  

 Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric, de 23 de 

desembre del 2008 

 Conveni de col•laboració entre el Govern de la Generalitat amb el 

Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç espanyol, que preveu actuacions 

per millorar la qualitat del servei elèctric, el control de la tensió i la 

neteja de marges amb aportacions de la tarifa elèctrica de l'any 2008, 

de la Generalitat de Catalunya i de les empreses distribuïdores. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

8 de març de 2010. Com a conseqüència de les nevades en diverses 

comarques gironines, 458.396 abonats es van quedar sense llum d'un total de 

363 municipis - 328 alimentats per Endesa -, van caure 2.904 suports, van 
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quedar sense servei 17 línies d'alta tensió, 251 de mitjana tensió i es van 

registrar més de 6.000 avaries en la xarxa de baixa tensió. 

La Direcció General d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya va decidir 

obrir un expedient sancionador a Endesa per l'apagada del 8 de març en 

diverses comarques de Girona per presumptament incomplir les obligacions de 

comunicació d'incidències als ajuntaments afectats i a la pròpia Direcció 

General d’Energia de la Generalitat. En aquest expedient s'indica que la 

informació «no va seguir els protocols establerts, una infracció tipificada com a 

greu en la Llei de Garantia i Qualitat de Subministrament Elèctric, i que és 

sancionable amb una multa de fins a 6 milions d'euros.  

El conseller portaveu en funcions del Govern de la Generalitat, Honorable Sr. 

Joaquim Nadal, va anunciar el proppassat 30 de novembre de 2010 l’Acord de 

Govern pel qual s’aprovava concedir a Endesa Distribución Eléctrica una 

subvenció de 6 milions d’euros per al finançament de les obres corresponents 

als plans de millora de la qualitat del subministrament elèctric i de control de 

la tensió. Aquesta subvenció s’emmarca en el conveni de col·laboració que el 

Govern té signat amb el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que 

preveu actuacions per millorar la qualitat del servei elèctric, el control de la 

tensió i la neteja de marges amb aportacions de la tarifa elèctrica de l’any 

2008, de la Generalitat de Catalunya i de les empreses distribuïdores. 

 

D’aquesta manera el Govern en funcions va aprovar concedir a Endesa 

Distribución Eléctrica una subvenció de 6 milions d’euros per al finançament 

de les obres corresponents als plans de millora de la qualitat del 

subministrament elèctric i de control de la tensió mentre que aquesta mateixa 

empresa afronta un expedient sancionador obert pel Departament d’Economia 

i Finances de 6 milions d’euros per la gestió que Endesa Distribución Eléctrica 

va fer de la informació i la comunicació per l’apagada, que va patir sobretot la 

demarcació de Girona, com a conseqüència de la nevada del 8 de març. 

 

Atès que el procés sancionador iniciat a l’agost pel Departament d’Economia i 

Finances de la Generalitat contra Endesa Distribución Eléctrica “descartava però 

que l’apagada es produís per falta de manteniment en el sistema” acordar una 

subvenció “per a plans de millora de la qualitat del subministrament elèctric” 

no s’escau, i s’ha d’entendre com una condonació encoberta de la multa del 
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susdit expedient sancionador iniciat pel Departament d’Economia i Finances de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

Per aquests motius, el Grup Mixt - Solidaritat Catalana per la Independència 

presenta la següent: 

PROPOSICIÓ DE LLEI 

Article primer. Objecte de la llei 

S’anul·la la subvenció de 6 milions d’euros a Endesa Distribución Eléctrica 

atorgada pel govern en funcions de la Generalitat de Catalunya en Acord de 

Govern de 30 de novembre de 2010. 

Article segon. Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei és la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Disposició derogatòria. 

Es deroguen quantes disposicions s’oposin, es contradiguin o siguin 

incompatibles amb el contingut d’aquesta Llei. 

Disposició final. 

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació. 

 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfons López i Tena  

Representant del Subgrup de Solidaritat Catalana per la Independència  


