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L’Espanya franquista. La 
postguerra 1939-1959

• L’estructura política.
• Economia: els anys de l’autarquia.
• Intervencionisme de l’Estat. L’INI 1940
• L’escassetat de capitals i de tecnologia.
• El mercat negre ”estraperlo”.
• La renda per càpita espanyola no va tornar a 

registrar els nivells anteriors al 1936 fins el 
1953.

• L’esgotament de la via autàrquica 1951-1956.



Causes de les restriccions segons 
el franquisme. Els tòpics dels 
primers anys del franquisme

• “La Pertinaz Sequía”
• “Temporales del Cantábrico”
• “La Guerra Civil 1936-1939. Las hordas 

marxistas…”



Seròs27 de gener de 1938

Camarasa23 de gener de 1938

Terradets23 de gener de 1938

Sant Llorenç23 de gener de 1938

Pobla - Sossís19 de gener de 1938

Tremp19 de gener de 1938

Tremp25 de març de 1937

Canal de Seròs23 de març de 1937

Sant Llorenç19 de febrer de 1937

Cabdella19 de febrer de 1937

Bombardeigs a les centrals hidràuliques des del 
febrer de 1937 fins al 27 de gener de 1938



Bombardeig a la central de Tremp

El dia 25 de març de 1937, a la central de Tremp , hi va haver un bombardeig al matí i un altre a la 
tarda, en el quals es van llençar al voltant de 2.000 kg d'explosius. Evidentment, hi ha haver danys 
humans, lleus, i nombrosos desperfectes.[1] En concret, a les 12.50 h es va detectar la presència de 
dos avions al voltant de la central. Immediatament, es van posar en marxa les sirenes d’alarma, per 
avisar els treballadors de la central i el personal de guàrdia. Pocs segons després, un dels avions va 
baixar sobre la central, en direcció NE-SO, i, abans d'arribar al campament, va començar a llençar 
bombes. La primera va caure davant  de la casa núm. 2; d’ al tres, a l'edifici de las vàlvules de 
descàrrega; una altra, al terrat de la sala d’alta tensió i les altres, fora de l’àrea de la central . 

[1] FHF. A.Grupo C.T. Informe de los Bombardeos de las Grandes Centrales Hidráulicas.. Centrales 
E.E.C. y R.F.E. “Informe sobre el bombardeo aéreo sufrido por la central de Tremp el día 25 de marzo 
de 1937”. Entre els ferits en l'atac a la central de Tremp, f iguren a l'informe: "el empleado Jacinto 
Ledó, Herrero, que fue alcanzado por un trozo de me tralla que le quedó alojado en el muslo; 
Eusebio Lasheras, operador, con una herida leve en la cabeza, producida por cascotes dentro 
de la central y otros tres trabajadores, con contus iones sin importancia ", pàg. 32.

El dia 28, a les 9.15 h, es va posar en marxa el ge nerador i Tremp i la comarca sencera va 
recuperar el subministrament. Dissabte 10 d'abril es van connectar a l'estructura les línies 
Camarasa III y Pobla I i s’hi van poder connectar, també, les centrals de Tremp-Gavet, sobre totes o 
qualsevol d'aquestes línies de l'estructura.



El dia 19 de gener de 1938, la Central Hidroelèctri ca de Tremp va tornar a ser 
bombardejada. 

Hi va haver tres atacs de l'aviació feixista. A les 12.15 h, el vigilant de la central va donar l 'alerta del soroll de motors 
d'avions i, immediatament, es va donar la senyal d' alarma. Tot el personal de la central es va dirigir  cap al refugi, els 
avions van llençar bombes al barranc de la Font-Vel la, a un quilòmetre, aproximadament, al SO de la centra l i al 
barranc de Seròs . Després d'aquests atacs, els avions es van dirigi r a la Pobla, on hi va haver un intents 
bombardeig. El servei no es va suspendre i només va  sortir del sistema la central de Gavet, perquè s’hi  va haver de 
desconnectat l'operador la central, en el senyal d' alarma. Tanmateix, el servei es va poder restablir a les 12.43 h. El 
primer atac no havia produït cap dany, ni a la cent ral ni a les instal·lacions annexes. 

Aquell mateix dia, a les 14.30 h, arriba un comunic at de Siera a la central de Tremp : s’havia vist avions de l’ Aviación 
Nacional en direcció a Tremp. Immediatament, es va donar el s enyal d'alarma, perquè tot el personal de la central  
anés caps als refugis, i es va donar el senyal a la  central de Camarasa, perquè ho comuniqués als seus treballadors. 
Poc després, va començar un intens bombardeig , dut a terme per una esquadrilla de set avions, qu e volaven a una 
alçada de 3.000 metres i que van passar tres cop co nsecutius sobre la central, en direcció SO-NE. Mitja  hora més 
tard, hi va haver un altre atac: una altra esquadri lla, aquest cop formada per 10 aparells, va iniciar  de nou el 
bombardeig. Els avions van volar més baix i van fer  dues passades sobre la central, en direcció NE-SO. A les 16 h, 
quan ja s’havien retirat els avions, s’hi va fer un a primera inspecció dels danys provocats i es va com provar si era 
possible restablir-hi el servei. Com a conseqüència del bombardeig, va morir un treb allador, a causa 
dels efectes de l'explosió d'una bomba . Els danys materials, quant a maquinària i equipam ents, van 
ser diversos: perforació d'una planxa que recobria u na de les obertures de la carcassa del 
generador núm. 1. D’altra banda, l'estructura 110 kV va patir nombros os desperfectes, a les 
instal·lacions hidràuliques, a l’abocador i al Cana l de Gavet, hi van haver impactes diversos de 
bombes. Les línies d’alta tensió i les telefòniques  també va n patir desperfectes. Pel que fa als danys en les 
instal·lacions, van ser menors a la central, als ta llers, a les oficines i a la bugaderia; mentre que al garatge, a la forja 
i a la casa de transmissions, els efectes van ser m és grans, a causa dels desperfectes que hi va haver  a les teulades 
d’aquest edificis, com a conseqüència, evidentment,  dels impactes de les bombes feixistes. [1][1][1][1]

[1][1][1][1] FHF.A.Grupo C.T. Informe de los Bombardeos de las Grand es Centrales Hidráulicas. Centrales E.E.C. y R.F.E . Bombardeo efectuado 
por la Aviación Nacional, el día 19 de enero de 193 8 en la central hidroeléctrica de Tremp. Pel que fa als danys causats per l'atac de 
l'aviació feixista a la central de Tremp, l'informe en fa la valoració següent: "En resumen, podemos dec ir que, a pesar de la gran cantidad
de bombas arrojadas, que sobrepasaron bantante el c entenar (en total hemos podido localizar hasta 95 b ombas y según informes 
recibidos), los daños causados, dejando a parte los  personales, que son siempre los más sensibles, son relativamente reducidos y no 
han impedido que la central pudiera funcionar norma lmente con toda su potencia en un corto plazo", pàg . 47.



Danys a les instal·lacions elèctriques. 
Catalunya



Danys declarats per les Cies. en les 
instal·lacions elèctriques. LLeida.



Danys declarats per les Cies. en les 
instal·lacions elèctriques. LLeida.

• RIEGOS Y 
FUERZAS DEL 
EBRO, S.A

• Instalaciones 
eléctricas de la 
compañía en 
Lérida  (capital)

• Central hidráulica 
y edificios 
anexos en el 
término 
Municipal de 
Tremp. Lérida

DECLARACIÓN JURADA DE 
DAÑOS

Inmuebles..... 
Máquinas......
Existencias....
Instalación..... 230.015,64 ptas
Total...           230.015,64 ptas

Inmuebles......  101.029,67 ptas
Máquinas......   174.077,31 ptas
Existencias....
Instalación.....     
Total...            275.106,98 ptas

GARANTIZAN AL 
SOLICITANTE
Compañía 
Barcelonesa de 
Electricidad, S.A
Energía Eléctrica de 
Cataluña, S.A
Barcelona 3/1/1939

Energía Eléctrica de 
Cataluña, S.A
Compañía 
Barcelonesa  de 
Electricidad, S.A
Barcelona 
20/11/1939 



Central hidroeléctrica de 
Sant Lorenzo de 
Mongay. Lérida

Central hidroeléctrica de 
Serós. Término 
Municipal Aytona. 
Lérida

Central hidroeléctrica 

en Terradets. Lérida

Inmuebles.......  42.303,53 ptas
Máquinas........
Existencias.....
Instalación...... 352.483,02 ptas
Total.........      394.786,55 ptas

Inmuebles.....   713.522,92 ptas
Máquinas.....    
Existencias...
Instalación.. 1.116.725,70 ptas
Total....        1.830.248,62 ptas

Inmuebles.....     
Máquinas......     
Existencias....
Instalación.....   11.020,68 ptas
Total.........       11.020,68 ptas

Compañía Barcelonesa 
de Electricidad, S.A. 
Energía Eléctrica de 
Cataluña. S..A
Barcelona 31/10/1939

Energía Eléctrica de 
Cataluña, S.A.
Compañía Barcelonesa 
de Electricidad, S.A
Barcelona 31/10/1939

Energía Eléctrica de 
Cataluña, S.A
Compañía Barcelonesa  
de Electricidad, S.A
Barcelona 12/12/1939 

Danys declarats per les Cies. en les instal.lacions elèctriques. 
LLeida.(RIEGOS Y FUERZAS DEL EBRO, S.A)
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Taula. Valoració de danys per companyies: danys de 
declaració interna, danys de la CIIM núm. 2, 
percentatge de danys presentats a la CIIM núm. 2.



Causes de les restriccions. Arxius 
Companyies elèctriques.

• Producció.
• Aforaments i reserves de les conques. 

hidrològiques.
• Congelació de les tarifes.
• Envelliment de la xarxa de distribució.
• Baixa capitalització de les companyies. 



anys milions kWh anys milions kWh
1941 3.900 1950 7.200
1942 4.500 1951 8.500
1943 5.050 1952 9.500
1944 5.000 1953 10.000
1945 4.150 1954 10.500
1946 5.900 1955 11.900
1947 6.350 1956 13.500
1948 6.500 1957 14.500
1949 5.950 1958 16.100

Producció i distribució en el sistema elèctric de Catalunya 1944-1958.
Desenvolupament de la producció d’energia elèctrica (hidràulica i 

tèrmica)



La producció i distribució del sistema elèctric 1945-195 0.

L'any 1945, l'any de la fi de la II Guerra Mundial, no significà una millora en la situació
econòmica i social en la qual vivia la població catalana; hi continuà la fam i el sistema de 
racionament de queviures, malgrat això la població civil no perdia el sentit de l'humor. Així, 
a l'època, corrien els següents acudits i rodolins: "Menos Franco y más pan blanco"[1]. 
Aquest any és considerat un dels anys pitjors, respecte al volum de restriccions que va 
imposar l'organisme regulador al consum públic i al consum privat d'energia elèctrica. En 
definitiva, la dècada dels quaranta abocarà la població civil catalana a una de les etapes 
de pobresa i més dures de l'època contemporània.

A l'informe anual de la companyia, a l'apartat de p roducció i vendes, durant l'any 
1945 s’especifica que experimenta una davallada not able, a causa de la greu 
sequera i la manca de disponibilitat de carbó per su plir el dèficit de producció
hidràulica amb energia tèrmica . Aquest fet provoca que la implantació de les restriccions 
de consum als mercats sigui considerada com la pitjors de tots els anys de les restriccions.
La producció hidràulica disminueix, en comparació amb la de 1944, mentre que la 
producció tèrmica creix. La producció total és de 872.035.598 kWh, 200.473.847 kWh 
menys que 1944. 

[1] Néstor Luján, .: El túnel dels anys quaranta. Memòria personal. 
Edicions La Campana, pàg. 20. Barcelona 1994.
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Taula.  Producció: 1944-1950
D'aquestes dades es dedueix que la producció de l'an y 1945 
va ser molt baixa. 

La producció hidràulica disminueix, en comparació amb la de 1944, 
mentre que la producció tèrmica creix. La producció total és de 
872.035.598 kWh, 200.473.847 kWh menys que 1944. 



La dècada dels cinquanta, en el panorama elèctric català significa la creació d'una nova 
companyia elèctrica (FECSA ), la qual absorbeix totes les companyies elèctriques que 
formaven part de la Barcelona Traction (inclosa Riegos y Fuerzas del Ebro). Des del 
començament, la nova societat inicia una sèrie d'accions per impulsar la construcció de noves 
centrals hidràuliques. Així, per exemple, a través de Fuerzas Motrices, es comencen les 
instal·lacions als Pirineus i, el 1953, es fan les primeres proves per posar en funcionament la 
central d'Arties, amb una potència de 68.000 kWh. El 1956, continua la fase de grans 
construccions a la Vall d'Aran i s’avança en l'aprofitament del Segre, amb els salts entre Sant 
Llorenç i Lleida. L'octubre de 1956 s'inaugura la connexió amb la central d'Oliana, 
d'Hidroelèctrica del Segre, que treballa en el sistema de FECSA. A finals de la dècada, a la 
Vall d'Aran, es conclou el salt de Jueu, es comença a treballar a Pont de Rei i s’avancen els 
salts de Balaguer, Térmens i Lleida, disponibles a l'inici dels anys seixanta. 

La iniciativa pública també duu a terme obres al terr itori català, a través de l'Empresa 
Nacional Hidroeléctrica Ribagorzana (ENHER), creada e l 1946, a la qual el govern 
encarrega nombroses obres a la conca del Ribagorça i a l'Ebre.
Aquesta febre constructora (privada i pública) es veu dificultada per l'aprofitament 
hidroelèctric, a causa de la forta irregularitat del règim pluviomètric, a la primera meitat dels 
anys cinquanta. Aquesta situació impedeix desenvolupar totes les potencialitats del sistema 
hidràulic i provoca la implantació de restriccions d'energia elèctrica (que afecten de nou totes 
les branques del consum, especialment el sector industrial). Tanmateix, els problemes 
d'escassetat es resolen millor que en el període 1945-1950, gràcies als avenços en les 
interconnexions amb altres zones elèctriques de l'Estat i de França, fetes a través d'UNESA, i 
a la posada en funcionament, el 1953, de la central tèrmica d'Escartón, construïda per l’INI, 
que subministra energia elèctrica a FECSA.

La dècada dels cinquanta, en el panorama elèctric cat alà
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Taula. Precipitacions en mm anuals, 1945-1948



[1] FHF.División Operaciones. Informe Anual 1945, VII. Producción y 
distribución del sistema: "Las condiciones hidráulicas que ya habían 
sido malas en 1944, se agravaron extraordinariamente en 1945 
debido, en primer lugar, a las escasas nevadas registradas durante el 
invierno. Además, las temperaturas relativamente altas de los meses 
de marzo y abril adelantaron la fusión de la poca nieve existente y que 
por ser débil consistencia, más bien se evaporó que no dio 
rendimientos a los ríos. Si a esto se añade una primavera escasísima 
en lluviosidad, tendremos explicado el motivo de no haber podido
llenar nuestras reservas más que en un 27,8 % de su capacidad total y 
alcanzándose en el embalse de Tremp solamente la cota de 526,49 
sobre una m áxima de 540.90 . Los meses restantes fueron 
excepcionalmente secos en particular en la parte norte". Pàg. 42. 



Reserves.
Les reserves és el darrer element indicador que uti litzen les companyies per valorar la 
producció i venda durant aquests anys . En aquest cas, es tenen en compte els llacs de 
Cabdella, els embasaments de Tremp i de Camarasa i el llac de Certescan . 

La situació de manca d'aigua als principals embassam ents del nord de Lleida durant els primers dies de 
febrer de l'any 1945 van fer que el propi subsecretari d’Indústria, Juan Granell , realitzés una visita d'inspecció
als embassaments i centrals hidràuliques de la zona , aquests desplegaments institucionals, que signifi caven 
el trasllat del subsecretari, amb el respectiu acom panyament dels governadors de Barcelona Tarragona i  
Lleida, a peu de la central o l'embassament, on la comitiva era rebuda pel president de Riegos y Fuerz as del 
Ebro Lawton, companyia més important del grup elèct ric Barcelona Traction. Aquests actes  servien per 
amagar i justificar que l’única causa de les restri ccions era només els tòpics factors climatològics. Aquestes 
visites d'inspecció del subsecretari anaven acompany ades també per un ampli seguiment a tots els mitjans  
escrits de l’època, que recollien totes les vicissi tuds i manifestacions que es produïen durant la vis ita. Així a 
La Vanguardia Española del dimarts 6 de febrer de 1945, s'hi recull un amp li article que inclou la portada i dos 
fulls del diari. Als encapçalaments de l'article de l diari hi podem llegir quina era la situació durant  aquests 
primers dies de febrer de 1945.
"El agua en el pantano de Tremp ha bajado cuarenta metros de su altura normal. El volumen 
hidráulico de los pantanos es prácticamente nulo. Las centrales de Tremp, Terradets y 
Camarasa, que en conjunto pueden producir dos millo nes de Kv.-h en la actualidad apenas 
llegan a trescientos mil " [1]
Més endavant, en aquest mateix diari, es recullen l es declaracions del subsecretari  realitza en la sev a visita a 
la Delegació d’Indústria de Barcelona, el qual afirm a que el que s'està produint durant aquests primers mesos 
de l'any 1945 és conseqüència exclusiva dels factor s climatològics i de la sequera de l'any 1944. En a questes 
declaracions podem veure també un altre dels argumen ts que el règim sovint utilitzava per amagar la man ca 
d'una política econòmica, ens referim a la justific ació de les restriccions a causa dels danys ocasiona ts per la 
guerra, en aquesta línia d’afirmacions, el subsecre tari Granell apunta:

"Terminada nuestra guerra hubo que empezar por repa rar los daños ingentes causados en nuestras instala ciones hidroeléctricas 
por el paso de las batallas y las destrucciones mar xistas". [2]

[1] La Vanguardia Española. 6/2/1945. Portada.
[2] La Vanguardia Española, 6/2/1945, pàg. 7.



Així, durant l'any 1948, al Centro del Pirineio Oriental del Servicio 
Meteorológico del Ministerio del Aire s'iniciaren un seguit de proves amb 
coets per mirar de provocar la pluja artificial i s olucionar el greu problema 
de la sequera. A l'article aparegut a La Vanguardia Española del 28/11/48 signat 
pel cap del Centro Meteorologico del Pirineo Oriental, Juan B. López, s'apunta: 
"Prosiguen aceleradamente las pruebas de lluvia arti ficial. Las pruebas con 
cohetes no han dado todavía ningún resultado. Mayores esperanzas en la 
siembra con avión. La Vanguardia, atenta siempre a toda noticia de interés para 
sus lectores, ponía en conocimiento de los mismos los trabajos que se están 
realizando para aminorar, en lo posible, los efectos de las actuales restricciones. 
Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional pone los medios en su mano 
y la Compañía de Riegos y Fuerzas del Ebro tampoco escatima gastos ni 
entusiasmo y aunque por ahora la lluvia artificial no es una realidad ni mucho 
menos, presenta posibilidades esperanzadoras y hay que continuar: "a Dios 
rogando y con el mazo dando". [1]

[1] La Vanguardia Española. 28/11/48

“A Dios rogando y con el mazo dando”



Els llacs de Cabdella són un dels conjunts hidràuli cs més importants de Catalunya . Segons 
els informes de la companyia, l'any 1945, l’aprofit ament de les seves reserves proporcionen 
15.728.200 m3 de reserves hidràuliques i 53.780.540 kWh . En canvi, el 1944, el total de 
reserves és de 45.285.314 m3 i la producció total, de 154.468.206 kWh . No és difícil deduir 
que la regió es troba en una situació de mínims, l'an y 1945 (molts dels seus llacs, Saburó, 
Mar, estany Gento, Tort, Morena, Salado, Colomina, s'han de buidar a causa de l'escassetat 
de les reserves hidràuliques) [1] . 
Els embassaments de Tremp i de Camarasa també enregi stren nivells molt baixos. Al de Tremp, les 
càrregues del sistema obliguen a baixar l'embassame nt fins als 499,05 m, al gener. En modificar-se el 
règim de càrregues i intensificar-se les restriccio ns, al febrer, n'augmenta el nivell 12 metres i es p rocura 
mantenir així fins al març, quan hi ha el desglaç. E l nivell augmenta fins a l’abril i s’arriba a la co ta 526,49, 
però només es pot mantenir uns dies, perquè cal empr ar-ne l’aigua. Com que no té cap altra aportació, 
arriba a finals d’any amb una cota de 510,56 m.
Camarasa es troba en una situació semblant a Tremp. A principis d'any, la utilització de l’aigua és màxi ma i 
s’arriba a una cota de 351,60 m, el 29 de gener. A partir d'aquest moment, s’hi procura augmentar 
gradualment el volum d'aigua, fet que s’aconsegueix  fins al mes de juliol. Poc després, hi ha una nova  
davallada i els màxims i mínims fluctuen al voltant  de la cota 354, fins al novembre. L'embassament ha  de 
proporcionar cabals fixos al riu Segre, per permetr e un treball més o menys constant a les centrals de  Sant 
Llorenç i Seròs, riu avall.

[1] FHF. División Operaciones. Informe Anual 1945, Reservas hidráulicas : "El mes de 
enero se vació prácticamente el lago Mar, único que quedaba con reserva. Al agotarse la 
misma, se procura conservar un mínimo en Estangento  para garantizar la circulación de 
agua por las tuberías de Cabdella a fin de evitar l a formación de hielo en su interior. 
Cuando la temperatura lo permitió se cerró el lago de Estangento y los demás lagos a fin 
de acumular reservas, trabajándose con  sólo agua d e barrancos hasta el 18 de julio.” Pàg. 
60. 

Informe Anual 1945, Reservas hidráulicas



12,0,4 %7,66 %10,79 %25,07 %Percentatge restricció

sobre Producció

hidràulica equiv.

132.760.101 kWh78.679.900 kWh110.392.120 kWh264.911.815 kWhTotal kWh

104.558.167 kWh54.695.000 kWh81.631.760 kWh197.801.415 kWhPer restricció en 
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28.201.934 kWh23.984.900 kWh28.760.360 kWh67.110.400 kWhPer reducció de 

freqüència

1948194719461945Pèrdues

Taula. Pèrdues 1945-1948 ).



Un altre dels elements claus que permeten valorar l a baixa inversió realitzada per les 
companyies elèctriques durant aquest període és la baixa rendibilitat de capitals que  
obtenien, tal com consta als balanços anuals d’aque sts anys. La poca motivació de les 
companyies per a la inversió era deguda, com ja hem dit, a la baixa rendibilitat dels capitals, 
conseqüència parcial de la congelació de les tarifes  elèctriques que havia decretat el govern. 
Per observar la baixa rendibilitat dels capitals du rant aquests anys, hem aplicat la fórmula 
següent a partir dels balanços anuals de la Company ia Unión Eléctrica de Catalunya:  

Fórmula

Rendibilitat de capital =                               Guanys

Capital + reserva

Si apliquem aquesta fórmula al balanç de la companyi a Unión Eléctrica de Catalunya. SA, la rendibilitat  
de capitals de l'any 1944 és de l’1,34 % i del 0,33  % l'any 1945. [1][1][1][1]

[1][1][1][1] Memoria de Unión Eléctrica de Catalunya, SA, 1944 i  1945. Els percentatges de rendibilitat dels capita ls s'han realitzat a 
partir del balanç econòmic anual. 

Baixa rendibilitat de capitals



La insuficiència de les construccions per part de l a iniciativa privada (les
companyies elèctriques) , que obtenien pocs guanys, i la voluntat política de l règim d'acabar amb les 
zones industrials de Barcelona i Biscaia, com digué Franco, el 1944: " Descongestionar las grandes y peligrosas 
concentraciones industriales de Barcelona y Vizcaya ", van provocar que les construccions de noves central s 

hidràuliques fossin molt escasses durant aquests an ys a Catalunya,  en la publicació de la Junta de 
Ordenación Económico-Social de la Provincia de Barc elona sobre la manca de 
construccions de centrals hidràuliques es diu:

"En lo que se refiere a nuevas disponibilidades de energía, no se pudo contar con ningún aumento de lo s medios de producción eléctrica 
en esta provincia, pues, en lo que respecta a nueva s instalaciones en servicio y ejecución, durante el  pasado año no fue puesta en servicio 
ninguna instalación, construyéndose el salto y cent ral del Pendia, sobre el río Bastaren, cuya potenci a total es de 1750 KVA. y su 
producción anual prevista, 8.000.000 de Kwh." [1]
La nota més significativa de l'any 1948 respecte a la producció de les central hidràuliques és l’entrad a en el sistema 
de la central de Flix (va sincronitzar-hi la màquina I el 3 de gener i la  resta de màquines, els dies 8, 14 i 18 del mateix 
mes). Amb cabals apropiats, s’arriba a una producci ó diària d'un milió de kWh, al febrer (la màxima, d’1 .018.200 
kWh, el dia 15). Aquest fet permet regularitzar ràp idament la distribució a les zones de les companyies  del Grup, 
però només durant els primers mesos de l'any. Poste riorment, els cabals mínims en redueixen considerab lement la 
producció [2] .

[1] Junta de Ordenación Económico-Social de la Provinci a de Barcelona. Suplemento al Plan de Ordenación Económico-Social de  
la Provincia de Barcelona . Resumen comparativo de los años 1944,1945, 1946 y  1947. Barcelona 1947, pàg. 62.
[2] FHF . División Operaciones. Informe Anual 1948, Pluviometría y régimen de los ríos: "En enero  y febrero tenemos
precipitaciones abundantes, aunque en la parte alta  (que lo han sido en forma de nieve) han sido más bien flojas. En marzo se 
tiene poca precipitación en el Pirineo y algo más a bundantes en los otros sectores. La primavera ha si do más bien abundante en 
precipitaciones, no así en los meses de verano y men os aun en otoño, donde  tenemos el mes de noviembre , que de las 42 
estaciones de observaciones pluviométricas, sólo ac usan precipitaciones las estaciones de Estangento ( 1 mm) Cabdella (1 mm), 
Cledes (17 mm), Vielha (13 mm) y Puerto Bonaigua (2 8 mm) cuando normalmente las precipitaciones en est as estaciones para 
dicho mes eran del orden de 80 a 100 mm de promedio . A fin de año se logra una pequeña precipitación e n forma de nieve por la 
alta montaña y lluvias abundantes por el Valle de R ibas", pàg. 66. 



ARANZADI. Ordre de 19 de juliol de 1944 . “La 
extrema gravedad de la situación creada en 
determinadas regiones españolas, debido a la 
escasa producción de energía eléctrica, insuficiente 
muchas veces para atender a las más perentorias 
necesidades, ha obligado al Ministerio de 
Industria y Comercio a imponer severas 
restricciones en el consumo de dicha energía; pero 
teniendo en cuenta su carácter eminentemente 
técnico, y para que el cumplimiento de las medidas 
adoptadas y de las que en lo sucesivo proceda 
adoptar, se verifique con debido orden y unidad de 
criterio, se hace preciso unificar la dirección, y que 
ésta recaiga en delegados técnicos que, por su 
preparación, puedan aunar los esfuerzos y 
actuación de las autoridades de las diversas 
provincias que integran zonas alimentadas por los 
mismos manantiales de energía”.
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LLEGENDA .

Mapa del territori de 
cadascuna de les 
delegacions tècniques 
especials, l'any 1944, arreu 
de l'Estat espanyol. S'hi 
representen els límits 
geogràfics establerts per a 
cada zona elèctrica. A més, 
hi consta (H) la producció
hidroelèctrica, (T) la 
producció tèrmica i la 
producció total d'electricitat 
de cada zona. Finalment, 
també hi apareix la suma 
total de producció
hidroelèctrica i tèrmica 
d'energia elèctrica de l'any 
1944.
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Estructura de les ordres. DTE

El conjunt d'ordres i disposicions dictades de la DTE 
respon a uns models que es repetiran durant tot el 
període 1944-1958. Hem de tenir en compte que 
l'actuació de la Delegación Técnica Especial  para la 
Regulación y Distribución de Energía Eléctrica (DTE) 
es va centrar en un conjunt de mesures que 
fixaven la regulació, la distribució i  el consum 
d'energia elèctrica.
Existeixen alguns trets comuns a totes les ordres 
durant tot el període, com es pot veure a la figura 
anterior. Sovint l'estructura és la següent: després de 
la introducció i justificació de l'ordre en concret, es 
divideix en tres blocs ben diferenciats: mesures de 
restricció, mesures de reglamentació i mesures 
complementaries. Aquest esquema es repeteix d'una 
forma general, si bé en alguns casos, i en algunes 
ordres, algunes d'aquestes parts no aparèixer.



Percentatge o quota

En primer lloc, en el conjunt de mesures de restricció, s'hi assenyalava el percentatge 
o la quota de restricció en el subministrament elèctric per al consum. A més, es feia 
referència a la quota de l'enllumenat particular i públic i s'indicava que restaven 
únicament exclosos d'aquesta mesura els consums inferiors a 10 kWh per mes. La 
quota era utilitzada com un dels elements reguladors dels desequilibris produïts per 
l'oferta i la demanda del consum d'energia elèctrica.
Les mesures de restricció solen ser numerades i marquen les restriccions, que poden 
ser en temps o en força. Per exemple , hi ha restriccions horàries per a les indústries: 
“...teniendo en cuenta la prohibición de utilizar energía en las industrias entre las 18 y 
las 22 horas y con el fin de equilibrar el consumo entre los turnos de mañana y tarde y 
noche, los horarios de utilización de energía eléctrica serán ...” [1]. I també restriccions 
en la força: “...Los porcentajes de restricción a aplicar por las industrias serán los 
siguientes: Industrias en general 45%,  Fábricas de cemento 30% Servicios de 
tracción 15% " [2]
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1. Les oficines i despatxos públics i privats i com erços que realitzaven treball diürn havien de deixar de c onsumir 
energia elèctrica a les 18.30 h. El comerç detallist a, sense excepció, havia de deixar de consumir ener gia 
elèctrica a les 19 h, llevat dels dissabtes, en què ho havia de fer a les 19.30 h.
2. Els establiments de venda al públic del ram d'al imentació (comestibles, pastisseries i xarcuteries ) havien de 
deixar de consumir energia elèctrica a les 20 h, ex cepte els dissabtes, en què ho havien de fer a les 2 0.30 h. La 
resta d'establiments comercials no compresos en aqu est apartat (estancs, loteries, perruqueries) havie n de 
deixar de consumir energia elèctrica a les 20 hores . 
3. Els establiments de restauració (restaurants, caf ès, bars, cerveseries ) havien d'aplicar la màxima reducció als 
vestíbuls, sales i, en general, eren uns dels estab liments comercials més penalitzats per la DTE. Les q uotes de 
subministrament eren del 60%, segons els desequilib ris provocats per la demanda i l'oferta, i havien de  deixar de 
consumir energia elèctrica a la 1 h de la matinada.  Tanmateix, l'enllumenat de terrasses havia de ser reduït a 5 
watts per taula i només es podia utilitzar fins a l es 22 hores. 
Els espectacles públics, teatres, cinemes i altres establiments no podien consumir energia elèctrica fi ns les 21 h 
els dies feiners i fins a les 18 h els festius ; els dies que els corresponia tall de subministram ent elèctric, per zona, 
malgrat que disposaven d'energia, havien de deixar de consumir-ne a la 1 h de la matinada. La quota de  
restricció d'aquests establiments també era molt alta : del 60%. A més, per a qualsevol prova en sessió pr ivada, 
havien de demanar autorització a la DTE, malgrat que  disposessin de mitjans propis (motors de reserva).
4. Estava prohibit, a qualsevol hora del dia, o de la nit, l'enllumenat directe o indirecte d'aparador s, tant si es 
trobaven a l'exterior com a l'interior dels establi ments . També quedava prohibit l'enllumenat de les façanes  
(llums, rètols, globus de neó i d'altres). Les vitri nes de les empreses publicitàries podien ser enllum enades amb 
només un llum de 25 watts, de 20 h a 20.30 h i de 2 1 h a 22 h els dies feiners i de 18 h a 22 h les vi gílies de festius 
i dies festius. No s'hi podien fer servir acumulado rs elèctrics per a l'enllumenat de locals, establim ents o 
aparadors.
5. Els rètols lluminosos no podien encendre's, nomé s les agències publicitàries situades en llocs dife rents dels 
establiments . Aquests últims sols podien utilitzar i consumir e nergia elèctrica des de les 22.30 a les 23.30 h els  
dies feiners, i des de les 20 a les 23 h les vigíli es de festius i festius. Quedaven excloses de la no rmativa anterior 
les farmàcies, que podien emprar el distintiu llumi nós durant les hores de servei al públic.
6. Els establiments de venda de diaris només podien  tenir encesos dos llums i sumar un total de 100 wa tts , 
únicament fins a les 21.30 hores.
7. L'enllumenat supletori atorgat per a les atracci ons, parades ambulants, xurreries i festes majors h avia de 
limitar-se estrictament a allò necessari i en cap c as no podia excedir de 20 watts per cada 10 m 2 en planta, a més, 
havien de deixar de consumir energia elèctrica a la  1 de la matinada. [1]

[

Percentatge o quota



En el mateix apartat de mesures de restricció, la Delegación 
Técnica Especial  para la Regulación y Distribución de Energía 
Eléctrica (DTE) fixava un conjunt de disposicions que feia 
referència a les restriccions en l'ús de la calefacció . Així regula i 
es fixa les quotes del consum d'aparells domèstics, de força o de 
calefacció.

Les restriccions en la força motriu van suposar, també, un 
conjunt de disposicions que variaven segons els desequilibris 
entre l'oferta i la demanda. A continuació assenyalem un conjunt 
de disposicions  que aniran variant al llarg del període, però que 
ens ajuden només, a tall d'exemple, a veure quins eren els 
sectors que es veien afectats per les mesures de restricció de la 
força motriu, així i a tall d'exemple: 



1. Els serveis de tracció urbana i d'extraradi i els fe rrocarrils elèctrics havien de 
reduir el seu consum a les quotes dictades per la DTE a través de la Jefatura de Obras 
Públicas. En el cas dels transports urbans i el ferrocarril, les quotes no podien ser 
inferiors al 35% i 25% respectivament.
2. Les quotes per a les empreses i serveis de mines ha vien de reduir el consum 
segons els  acords particulars amb la DTE mitjançan t la Jefatura de Minas . La 
restricció i la quota de les empreses i els serveis miners no podia ser mai inferior al 25%.
3. Les atraccions ambulants no podien consumir energia fins a les 21 hores els dies 
feiners i fins a les 18 hores els dies festius. Quan es decretava tall de subministrament 
per zona, s'havia de deixar de consumir energia elèctrica cada dia a les 24 hores, 
independentment del dia que fos.
4. Els ascensors i muntacàrregues, a excepció dels instal·lats en hospitals i clíniques, 
no podien funcionar des de les 9 fins a les 12 hores i des de les 17 fins a les 21 hores 
cap dia de la setmana.
5. La darrera disposició feia referència a la prohibici ó de les indústries de fer ús 
del corrent elèctric durant els dies de tall de sub ministrament, malgrat que 
disposessin de corrent, pel fet d'estar connectades a la xarxa general. Quedaven 
exceptuades d'aquesta mesura i, per tant, podien consumir energia elèctrica, les 
empreses farineres, els forns, les fàbriques de gel i les cambres frigorífiques i de 
pasteurització de llet. Sovint es feia frau, quan no es complia aquesta normativa, cosa 
que va provocar que la DTE imposés sancions dures i més talls de subministrament 
durant tot el període de les restriccions.[1]



Les mesures de reglamentació solen ser restriccions molt 
estructurades, i fan referència a sector de l'economia i la indústria en 
concret. Així, les reglamentacions d'aquest apartat solen anar 
estructurades per: indústries, zones geogràfiques, dies de restricció i, fins 
i tot, setmanes concretes a les quals s'atribueix una restricció.

1. Indústries que treballen una sola tanda (o bé en forma de treball continu o a base d'horari de matí o 

tarda).

2. Indústries que treballen dues tandes.

3. Indústries que treballes tres tandes (matí-tarda-vespre).

4.   Indústries que treballen 4 o 5 dies a la setmana.

Primer, indústries en general

1.Indústries que treballen una sola tanda (o bé en forma de treball continu o a base d'horari de 

matí o tarda).

2. Indústries que treballen dues tandes.

3. Indústries que treballes tres tandes (matí- tarda-vespre). 

4.Indústries que treballen 4 o 5 dies a la setmana.

Segon, indústries tèxtils (filats i teixits)1. 

LLEGENDA
En aquesta taula podem veure la primera mesura de reglamentació
dels establiments industrials, segons 
l'ordre de 14/12/44.

Figura 4.4. Divisió dels establiments industrials se gons l'ordre del 14/12/44.



ZONES DIES DE TALL LLEGENDA

ZONA I Dilluns, de 8 a 20 h                              

ZONA II Dimarts, de 8 a 20 h                              

ZONA III Dimecres, de 8 a 20 h                              

ZONA IV Dijous, de 8 a 20 h                              

ZONA V Divendres, de 8 a 20 h                              

ZONA VI Dissabte, de 8 a 20 h                              

Regulació del consum. La DTE (Delegación Técnica Esp ecial para la 
Regulación y Distribución de Energía Eléctrica). Divis ió del territori 
corresponent al dia 28 de maig de 1945: zones i talls  de 
subministrament, partits judicials.



Província de Barcelona: Partit Judicial de Sabadell i Terrassa.ZONA VI

Dia de tall de subministrament, 

Dissabte de 8 a 20 h

Barcelona Ciutat: districtes municipals I, IV, V, VI i VIII. Província de Barcelona: 

Partit Judicial de Barcelona (Badalona, Sant Adrià del Besòs i Sta. Coloma 

de Gramenet)

ZONA V

Dia de tall de subministrament, 

Divendres de 8 a 20 h

Barcelona Ciutat: districtes municipals II i VII. Província de Tarragona: partits 

judicials del Vendrell, Montblanc, Valls, Tarragona, Reus, Falset, Gandesa i Tortosa.

Província de Lleida. Partits judicials de Lleida. Borges Blanques, Balaguer, Tremp, 

Solsona, Sort Vielha i Seu d'Urgell.

ZONA IV

Dia de tall de 

subministrament,

Dijous de 8 a 20 h

Barcelona Ciutat: Districte Municipal II. Província de Barcelona: partits judicials de Sant 

Feliu de Llobregat, Vilanova, Vilafranca i Igualada. Província de Lleida. 

Partit Judicial de Cervera.

ZONA III

Dia de tall de subministrament, 

Dimecres de 8 a 20 h

Barcelona Ciutat: Districte Municipal X. Província de Barcelona: Partit Judicial de 

Manresa, Vic, Berga i Granollers. Província de Girona: Partit Judicial de Puigcerdà.

ZONA II

Dia de tall de subministrament, 

Dimarts de 8 a 20 h

Barcelona Ciutat: Districte Municipal IX. Província de Barcelona: 

Partit Judicial d'Arenys de Mar i Mataró. Província de Girona: Partit 

Judicial de Girona, La Bisbal, Sta. Coloma de Farners, Olot i Figueres.

ZONA I

Dia de tall de subministrament, 

Dilluns de 8 a 20 h

LLEGENDA
En aquesta taula podem apreciar la divisió geogràfica del 
territori  elèctric català de l'any 1945.

Taula .  Divisió geogràfica de les zones imposada pe r la 
Delegación Técnica Especial para la Regulación y Dis tribución de 
Energía Eléctrica (DTE) durant l'any 1945.



Mesures complementàries

D'entre tots els aspectes que publicarà la Delegació n Técnica Especial para la Regulación y Distribució n de Energía 
Eléctrica (DTE) en l'apartat de mesures complementà ries, podem destacar els més representatius:
1. Totes les ordres de restricció i reglamentació hav ien de ser aplicades, sense excepció, per totes les  empreses 
elèctriques interconnectades amb el sistema general  i per tots els seus usuaris.
2. Les quotes extraordinàries de recuperació concedi des quedaven sense efecte a partir de la publicació d'una nova 
ordre.
3. Les mesures de restricció i les mesures de reglam entació no podien produir ni reducció ni acomiadament  de 
personal.
4. Les empreses elèctriques de la zona catalana no podien contractar cap servei de força o de calefacc ió sense 
l'autorització expressa de la DTE. I només podien co ntractar subministraments d'enllumenat fins a 300 w atts.
5. Quedava prohibit a qualsevol usuari consumir una  potència de servei superior a aquella que figurava  contractada 
a la pòlissa subscrita amb la companyia subministra dora.
6. Les indústries que disposaven de mitjans propis de producció d'energia elèctrica (motors de reserva i grups 
electrògens) podien deixar d'aplicar aquestes mesur es sempre que no s'absorbís energia elèctrica de soc ors de les 
empreses elèctriques de Catalunya, i s'havien de so tmetre a les restriccions i reglamentacions els dies  en què
consumissin energia suplementària.
7. Totes les empreses productores d'energia elèctri ca interconnectades amb les grans empreses d'aquest a zona 
havien d'utilitzar, amb el major rendiment possible , les seves instal·lacions hidroelèctriques i havie n de tenir a ple 
rendiment tots els seus elements de reserva (centra ls tèrmiques, motors dièsels i altres infraestructu res) perquè els 
seus excessos revertien en la xarxa general. A més,  havien de comunicar diàriament a la DTE les produc cions 
hidroelèctriques, les tèrmiques i l'intercanvi d'en ergia elèctrica amb les grans empreses i informar d el seu consum i 
horaris de subministrament.
8. Els inspectors de la DTE efectuaven comprovacion s sistemàtiques d'horaris de treball i de consum pe r establir i 
verificar el compliment de l'ordre i aplicar, si ca lia, suspensions de subministrament als infractors per al temps que 
es considerés oportú. D'altra banda, qualsevol acci ó abusiva en el consum podia ser objecte de sanció pe r la DTE. 
9. Un cop la delegació d'Indústria corresponent decl arava el frau, i a banda de la sanció que es fixava d'acord amb el 
reglament vigent, se suspenia el subministrament a l'infractor durant un període de temps que determin ava la DTE.
10. Qualsevol diligència s'havia de presentar a les  delegacions provincials d'indústria, les quals ere n les 
encarregades de vetllar pel compliment de la normat iva.
11. Qualsevol desobediència en el compliment de les ord res establertes per la DTE a la zona de competència  es 
considerava inclosa a la Llei de 4 de gener de 1941 , en la qual s'establien sancions per la desobedièn cia a les 
disposicions del govern en matèria de avituallament s[1] .
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Figura.  Percentatges de restricció ordenats per la DTE en 
diferents àmbits: 1945



Figura. Percentatge de restricció, inclosa la reducció
de freqüència, 1945
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Quotes de restricció a l'enllumenat comercial: 1944-1958 .
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608,5

setmanes de
duresa
setmanes sense
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Perquè sigui més entenedor, les setmanes de 
duresa de les restriccions en l'enllumenat públic 
es calculen per a tot el període 1944-1958 (52 
setmanes per 15 anys). Així se n'obté la 
representació següent.
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Efectes de les restriccions

La situació i els efectes de les restriccions d'energia elèctrica en l’activitat 
econòmica a finals de 1944 es poden observar en la correspondència 
entre la Secretaría General Técnica de la Delegación Técnica Especial 
para la Regulación de Energía Eléctrica de Cataluña  i la Dirección 
General de Industria. Per exemple, a la carta de l’11 de desembre de 
1944, "Reclamaciones de industrias varias catalanas por restricciones de 
energía eléctrica", on s’inclou, ja que és un assumpte que correspon a la 
Dirección General de Industria, l'escrit de la Delegación Nacional de 
Sindicatos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, en el 
qual es transcriuen divuit telegrames d’indústries diverses de Barcelona, 
les quals demanen l'aixecament de les restriccions d'energia elèctrica. 



“Jefe Grupo Económico Calzados Sindicato Piel . Causa medidas restricción energía 
eléctrica últimamente ordenadas Delegación Especial originan paralización parcial 
industrias calzado quedando al borde ruina esta Industria que desenvuelvese hoy muchas 
dificultades punto representa enorme perjuicio económico por ser época servir muchos 
pedidos hasta final año punto nombre Industria Provincial total 250 Empresas con cinco
mil obreros rogamos medidas urgentes encaminadas solución grave conflicto planteado 
por falta previsión centrales térmicas no encuéntrense hoy preparadas para servir 
Industria punto. Arriba España. Devant Jefe Grupo Económico Calzado"
"Subgrupo Económico correas cuero Sindicato Provinci al Piel. Motivo restricción 
energía eléctrica afecta considerablemente industriales fabricantes correas cuero 
industriales y guarniciones por paralización maquinaria y trabajo punto ante caótica 
situación estas Industrias en número de 125 con 396 obreros obliga interesar solución 
rápida aplicando medidas precisas este efecto."
“Jefe Sindicato provincial Construcción Vidrio Cerám ica . Gestiona directamente la no 
aplicación restricciones fuerza eléctrica dos días nuestras Industrias cementos vidrio y 
cerámica que ocasionaría ruina hornos pudiera aliviar situación entrega cupo carbón para 
funcionamiento térmicas."
“Jefe Sindicato Hostelería Grupo Cafetería . Causa grandes perjuicios restricciones 
fluido eléctrico rogamos gestiones cupo carbón centrales térmicas aminorar quebrantos 
sufre la industria."
“Jefe Sindicatos provincial Papel Prensa y Artes Grá ficas . Ante suspensión energía 
eléctrica dos días semana causa restricciones afectando mil ochocientos setenta 
Empresas y veintiún mil novecientos cincuenta productores rogamos actívese envío 
carbón Barcelona funcionamiento térmicas aliviaría situación"



Els efectes de les restriccions d'energia elèctrica van determinar greus 
repercussions en el ritme de producció industrial i van provocar, com ja 
hem assenyalat anteriorment, l'aparició de l'atur  forçós, la qual cosa va 
suposar la creació del PODFE, l'any 1945.
Davant d’aquests greus desequilibris en l’activitat industrial i, sobretot, 
les conseqüències que se’n podien derivar a curt termini, el Govern va 
optar per pal·liatius assistencials mentre no es pogués resoldre la 
conjuntura; la mesura més important serà la de la Presidència del 
Govern. El decret llei, de 3 d’agost de 1945, Sobre subsidio al personal 
obrero afectado por el paro originado por la escasez de suministro de 
energía eléctrica, PODFE. [1][1][1][1]

[1] pueden ser aminorados en sus consecuencias con un e spíritu de solidaridad nacional 
que responde con seguridad absoluta al sentir y des de luego, al decidido propósito del 
gobierno que sitúa los problemas sociales y asisten ciales en primer plano de sus 
preocupaciones”.

BOE, 9 d’agost 1945.  Ministerio de Trabajo. PODFE . “El paro 
obrero originado directamente en la industria por la esc asez de 
energía eléctrica
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Arts gràfiques

Alimentació

Altres
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Indústries

Taula. Empreses que van fer ús dels serveis del PODFE i 
catalogació dels grups per indústries durant el període 
1945-1946.



Alternatives a l'escassetat d'energia elèctrica

Fábrica de tejidos de Barcelona

Productos textiles de Girona

Material eléctrico  de Cornellá

Fábrica de curtidos de Barcelona

Hilados y tejidos de Barcelona

Productos textiles de Barcelona

Industria textil de Barcelona

Hilados de Terrassa

Fábrica de tejidos de Sabadell

Fábrica de tejidos de Barcelona

Industria textil de Barcelona

Industria textil de Béjar

Hilados de lana de Sabadell

Fábrica de tejidos de Barcelona

Hilados de lana de Sabadell

Fábrica de tejidos de Barcelona

Fábrica de colorantes de Barcelona

Fábrica de tejidos de Barcelona

Fábrica de género de punto de Mataró

Fábrica de tejidos de lana de Barcelona

Central dièsel-elèctrica de 450 CV

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

Central dièsel-elèctrica de 300 CV

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

Central dièsel-elèctrica de 150 CV

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

“ “ “ “ “ “

Central dièsel-elèctrica de 110 C.V

“ “ “ “ “ “

Salvador Casacuberta

SA Grober

Siemens Industria Eléctrica

Ignacio Zaragosa

Clarosó Hijos

Pañolerías Baró SA

Manufacturas Balet Vendrell

Hilaturas Armengol Aurell

Sociedad Anónima Marcet

Samaranch Sociedad Anónima

Textiles  Malvehy

García Cascón SA

José Ribé

Hijos de J. Bassols

Hijos de A. Cirera Sdad. Anma.

J. Coma Cros SA

Francisco Nubiola

José Freixa Hijos

Manufacturas  Ribas Juliá

José Freixa  Hijos           

Classe d’indústriaInstal·lacióClient

Taula. Comandes de l'empresa la Maquinista Terrestr e y Marítima, 11 de gener de 1946



Quota necessària

1.350

800

1.550

160

680

900

250

100

560

400

250

1.500

2600

2.600

2.400

Quota assignada

675

400

775

80

340

450

125

50

280

100

125

750

1.300

1.800

1.200

Núm. targeta

2. 164

2. 156

2. 154

2. 174

4. 578

2. 155

6. 479

7 .396

2. 172

2. 840

2. 186

2.169

2.167

2.175

2.170

Domicili

Rincón, 13

S. Lorenzo

Quintaran, 101

Frontó, 5

A. Jacquard, 1

Manso Adey, 126

Rius y Taulet, 17

C. Castellar s/n

S. Ginés

S. Antonio, 62

P. Llauradó

S. Sebastian, 127

“ “ “

Arquímides, 115

Gral. Mola, 24

Nom

Alegre y P.

J. Altisen

M. Aimerich

J. Agut

E. Baumann

P. Brugeras

F. Casajuana

Esc. Pert. Indus.

Fontanals

T. y Guardiola

A. Juncosa

M. Auxiliar

M. Auxiliar

T. Mas S.A.

Hijos  J. Marcet

GASOLINA

Quota necessària

600

3. 400

600

1. 200

600

1. 400

1. 000

800

2. 200

1. 000 

Quota assignada

300

1.700

300

600

300

700

500

400

1.100

500

Núm. targeta

2. 163

2. 162

2. 160

2. 157

8. 275

2. 843

2. 165

2. 152

2. 153

8. 274

Domicili

S. Cayetano, 57

Rincón, 13

Av. Caudillo, 392

Av. Caudillo, 270

P. Nueva, 15

S. Leopoldo, 88

Olesa Montserrat

Padre Font

Angeles, 76

Angeles, 76

Nom

Alegre y P.

Alegre y P.

A. Arnaus  

A. y Amat

T. Argemí

C. de Lanas

T. Clapes 

J. Comas

T. Clapés

T. Clapés

GASOIL

Taula. Assignació/quota de gasoil i gasolina, estab liments 
comercials i industrials, durant el mes de febrer de 1 945.
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Figura. Principals tipus de motors emprats per les indús tries 
dedicades al sector teixits, 1945



El frau

24 h sense 

subministrament

“ “ “

“ “ “

“ “ “

“ “ “

“ “ “

“ “ “

“ “ “

“ “ “

“ “ “

“ “ “

Pº. de Gracia, 49

“ “ “ , 51

Rambla San José, 20

Escudillers, 8

Escudillers, 41

Escudillers, 17

Rambla del Prat, 2

Av. José Antonio, 521

Av. Gmo. Franco, 106

Mayor de Gracia, 6, 8

Av. Gmo. Franco, 409

Calzados Fany

Tejidos Sta. Eulalia

Confitería

Farmacia

Chocolatería

Perfumería

Banco Zaragozano

Muebles Manonellas

Comercial de Tejidos, SA

Papelería Claramunt

Confitería Mora

SancióAdreçaNom de l’empresa

ESTABLIMENTS COMERCIALS  SANCIONATS PER LA DTE 

Taula. Establiments penalitzats per la Delegación T écnica Especial para la 
Regulación de Energía Eléctrica.
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Figura. L'España Industrial. Comandes rebutjades per 
mesos durant l'any 1945. 



25.100 kW109,40Total 

4.169 kW21 horesDia 18 de novembre

5.862 kW24 horesDia 17 de novembre

5.322 kW24 horesDia 16 de novembre

3.632 kW16 horesDia 15 de novembre

3.649 kW16 horesDia 14 de novembre

2.466 kW8,40 horesDia 13 de novembre

Producció del motor de reserva:  hores i kW durant l a setmana 46 de 1950

Taula. Hores de funcionament del grup electrogen du rant la 
setmana 46 de 1950 .

Els motors de reserva i els pal·liatius a la manca de  
subministrament elèctric a l'España Industrial



Cloenda

Les restriccions d’energia elèctrica durant els pri mers anys del 
franquisme van ser un element pertorbador que es va  estendre i va 
afectar tots els àmbits de la vida quotidiana: les llars, el transport, 
l’enllumenat públic i el comercial, etc. Però on es  van notar més les 
seves conseqüències van ser en el sector industrial , perquè era el 
que més energia consumia.
Els efectes econòmics de les restriccions sobre l’a ctivitat productiva 
d’aquells anys s’han d’entendre com un element més que cal valorar 
en l’àmbit de l’escassetat dels primers anys del fr anquisme. 
Tanmateix, que Catalunya fos una de les zones elèct riques del 
conjunt de l’Estat espanyol més castigada, cal ente ndre-ho com la 
voluntat del Nou Estat de cobrar-se la victòria i de dificultar la 
represa industrial, ja sigui amb la denegació d’ampl iació i creació de 
noves indústries o amb un règim de quotes de primer es matèries i 
restriccions en el subministrament elèctric, la qual cosa va abocar la 
indústria catalana a un dels períodes de més estanc ament de 
l’activitat productiva de la història contemporània .


