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El segment del transport de l’electricitat, 
unànimement considerat un monopoli 
natural, és un aspecte clau del bon funcio-
nament de la liberalització del conjunt del 
sector elèctric. Un sector on les activitats 
competitives se centren en els segments de 
generació i comercialització, el nexe de la 
qual d’unió és precisament el transport. El 
transport d’electricitat en alta tensió agrupa 
un conjunt nombrós de funcions que són 
separables en dos grans blocs:

•  Operació del sistema, a càrrec del despatx 
de l’electricitat en temps real i de la gestió 
de congestions.

•  Propietat de la xarxa de transport, enca-
rregat del desenvolupament i manteni-
ment dels actius físics associats al trans-
port en alta tensió.

D’una banda, la diferent grandària òptima 
potencial de tots dos blocs de funcions (és 
desitjable que el control del despatx tingui 
un ampli abast geogràfic, mentre que el 
manteniment i el desenvolupament de la 
xarxa es pot organitzar a través d’unitats te-
rritorials més petites) requereix la necessitat 
de coordinació en un sistema integrat.

D’altra banda, existeix la possibilitat poten-
cial de separació entre propietat i control, 
portant associats la propietat els drets resi-
duals de control i de remuneració.

Si en el conjunt d’un sistema elèctric on s’han 
introduït elements de liberalització els as-
pectes institucionals són clau per garantir la 
coordinació entre mòduls que anteriorment 
se sotmetien a l’autoritat jeràrquica d’una 
empresa verticalment integrada, això enca-
ra s’accentua més en el segment de trans-
port, en el seu interior, i en la seva relació 

amb altres segments. Això és així perquè és 
al voltant del segment de transport on té lloc 
el principal repte del sistema elèctric, que és 
igualar en temps real oferta i demanda sota 
les restriccions que imposa la infraestructura 
existent i les lleis físiques de l’electricitat. 

A Europa continental existeix un únic sis-
tema interconnectat, però en moltes fron-
teres les interconnexions tenen poca capa-
citat i, en qualsevol cas, existeixen diferents 
àrees d’operació del sistema, típicament 
coincidents, encara que no sempre, amb les 
fronteres dels països membres de la Unió 
Europea. Existeix la sensació generalitzada 
que la xarxa de transport, incloses les inter-
connexions, és insuficient, i que existeixen 
uns nivells de congestió excessius.

Així doncs, en aquest context existeixen 
bàsicament tres models d’organització dife-
renciats:

•  El model ITO (Independent Transmission 
Operator), segons el qual l’OS és pro-
pietari de la xarxa de transport i forma 
part d’un grup empresarial verticalment 
integrat, és a dir, amb participació en els 
diferents segments de la cadena de valor 
del negoci elèctric;

•  El model ISO (Independent System Ope-
rator), segons el qual l’OS està separat de 
l’activitat de transport, que correspon bé 
a una o diverses empreses verticalment 
integrades (és el cas d’Estats Units) o bé 
a una o diverses empreses de transport 
que no duen a terme cap altra activitat 
elèctrica (situació molt habitual en diver-
sos països de Llationamèrica;

•  El model TSO (Transmission owner and 
System Operator), segons el qual l’OS és 

el propietari de la xarxa de transport (és 
el cas d’Espanya). 

En els últims anys s’ha aconseguit un ampli 
consens, reflectit en la normativa europea, 
entorn d’un model com l’espanyol que se-
para verticalment generació i transport, i 
que integra horitzontalment operació del 
sistema i propietat de la xarxa. Així doncs 
a Europa, i sota la situació actual, s’està im-
posant clarament el model que preval a Es-
panya, el TSO.

L’evolució del cas espanyol cal contextualit-
zar-la en el procés de progressiva liberalitza-
ció i integració del sector elèctric europeu. 
Malgrat aquest procés, el context segueix 
sent de baixa correlació de preus al comptat 
de l’energia a Europa i insuficient integració 
de mercats. Però precisament aquesta rea-
litat ha estat un dels detonants del tercer 
paquet de directives europees, que dóna 
passos importants en l’adreça d’una major 
harmonització i d’impuls de les intercon-
nexions i de la coordinació en l’operació 
del sistema i que exposa, en general, un am-
pli consens entorn del model TSO. Aquest 
treball se suma a aquest consens, i a partir 
d’això planteja una sèrie de reptes d’aquest 
model en un context de progressiva inte-
gració europea. Per a això, es relaciona la 
investigació econòmica més recent sobre 
aquestes qüestions amb la realitat institucio-
nal europea posterior al tercer paquet de 
directives.
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Desafiaments regulatoris
Incentius per aconseguir una 
operació i expansió eficient de la 
xarxa

Un dels avantatges que els experts li do-
nen al model TSO és la possibilitat d’utilitzar 
la remuneració dels actius de la xarxa 
de transport com a base d’un sistema 
d’incentius potent. No obstant això, a Es-
panya la regulació del segment de transport 
només utilitza un sistema explícit d’incentius 
en el manteniment de la xarxa (sent això 
un fenomen recent), però no en l’operació 
del sistema. Alhora, s’han identificat proble-
mes de congestió i insuficient extensió de la 
xarxa a Espanya, en comú amb altres països 
que no disposen de regulació per incentius. 
Significa això que Espanya ha d’avançar ne-
cessàriament cap a un sistema per incentius? 
Una resposta afirmativa és problemàtica per 
diverses raons:

• Necessitat de coordinació internacional

•  Existència de multiplicitat de tasques per 
part de l’operador del sistema.

•  Existeixen dubtes raonables en un país 
com Espanya que el principal problema 
de congestions sigui la falta d’incentius, i 
no un problema NIMBY (Not In My Bac-
kyard).

•  El pes de la propietat pública en REE fa 
que la motivació del benefici sigui menor 
que en una empresa purament privada.

•  Un sistema d’incentius requereix un sis-
tema regulatori capaç d’assumir compro-
misos i de controlar la qualitat del servei.

•  Necessitat d’estimació periòdica dels cos-
tos de l’empresa regulada

Independentment de la introducció de siste-
mes d’incentius, sí que ha d’avançar-se cap a 
una estratègia de reducció de la congestió, 
però per vies que s’adaptin a la dotació ins-
titucional a Espanya, per exemple mitjançant 
comissions tècniques mixtes nomenades pel 
govern central i les comunitats autònomes 
que informin públicament de l’estat de les 
congestions i de les necessitats de reforç de 
la xarxa.

Jurisdicció regulatòria

Les administracions jurisdiccionals tradicio-
nals semblen poc adequades per gestionar 
xarxes de transmissió de grandària òptima 
i els mercats majoristes de generació. En 
aquests camps, l’harmonització regulatòria 
facilita la integració del mercat. D’aquesta 
forma els esforços per harmonitzar les con-
dicions d’accés a les interconnexions gestio-
nades per les autoritats nacionals usualment 
precedeixen als esforços per augmentar la 
capacitat física d’interconnexió. Però aques-

tes interconnexions són avui clarament insu-
ficients en comparació del que seria la gran-
dària òptima del mercat majorista, la qual 
cosa implica que Europa és avui més una 
col·lecció de mercats d’electricitat regionals 
aïllats que un mercat interior comú.

Sota la fórmula tradicional d’establir compe-
tència on sigui possible i regulació on sigui 
necessària, la pregunta que sorgeix és qui 
ha de regular els segments de la indústria 
de l’electricitat? Els segments monopolístics 
de la indústria (la distribució i el transport) 
tenen grandàries òptimes diferents, a causa 
que les externalitats rellevants s’esgoten en 
nivells geogràfics diferents.

Les condicions estructurals del mercat sug-
gereixen que la regulació del monopoli del 
transport ha de ser supranacional i la regula-
ció de la distribució ha de ser local, amb una 
política de defensa de la competència supra-
nacional que controli el poder del mercat 
en la generació i una política de defensa 
de la competència nacional que controli el 
poder del mercat a nivell minorista. La con-
veniència d’una regulació (coordinació) su-
pranacional dels reguladors en els segments 
rellevants està subjecta per descomptat a 
l’existència d’interconnexions físiques que 
permetin realment explotar les eficiències 
derivades d’una xarxa que aprofiti totes les 
economies d’escala. Però l’existència d’un 
impuls polític per sobre de les jurisdiccions 
regulatòries tradicionals pot ajudar al fet que 
aquestes interconnexions es desenvolupin 
paral·lelament al desenvolupament de la re-
gulació supranacional. 
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Figura 1. Opcions organitzatives existents a 
Europa.
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L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) va presentar el passat 8 de juny el segon Informe IEB sobre Federalisme Fiscal i el IEB’s World Report on Fiscal Federalism,centrats 
en el finançament dels governs locals. En el primer document, experts de tot l’Estat analitzen la situació financera dels ajuntaments i apunten possibles mesures com 
un augment de la pressió fiscal, la simplificació administrativa o la compensació dels costos addicionals que pateixen les grans ciutats. En el segon, investigadors de 
diferents països europeus i Canadà analitzen el mateix tema des d’una perspectiva internacional. 

Els dos informes, dirigits pels investigadors de l’IEB i professors de la Universitat de Barcelona Núria Bosch i Albert Solé-Ollé, es troben disponibles en la web del 
IEB: www.ieb.ub.edu
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