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AGRUPACIO                                : Empresa i Ocupació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia 
 
Pla de Govern:  6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial 
Pla Departamental: 10.Garantir la qualitat i suficiència dels subministraments energètics, reduint la dependència dels combustibles fòssils, apostant 

per les energies renovables i l'estalvi i l'eficiència en l'ús de l'energia, per assolir un sistema productiu de baixa intensitat 
energètica i baix 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Els requeriments més exigents de qualitat, de garantia de subministrament i de respecte al medi ambient, fan necessàries noves infraestructures 
energètiques i l'adequació de les actuals. El desenvolupament d'activitats econòmiques fa necessària la dotació de subministraments de gas adients a 
les localitats de Catalunya que encara no disposen d'aquests serveis essencials. El sistema energètic català rep una influència molt significativa de 
l'entorn energètic mundial. L'anàlisi de les prospectives energètiques internacionals mostra les principals dificultats i desafiaments que impactaran en el 
sistema energètic català. El progressiu esgotament dels recursos energètics fòssils (petroli, gas natural i carbó) i el canvi climàtic són els principals 
fenòmens que caracteritzen les prospectives energètiques internacionals. Catalunya, que no disposa de recursos fòssils significatius i té una elevada 
dependència energètica exterior, ha d'actuar fonamentalment sobre la demanda energètica i alhora assegurar-ne la cobertura amb un mix d'oferta 
d'energia més coherent amb la seva aposta per un futur sostenible. Donats aquests reptes i necessitats el Govern de la Generalitat de Catalunya ha 
elaborat el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2012-2020), que recull les estratègies energètiques per assolir els 
objectius que marca la UE quant a estalvi i eficiència energètica, la utilització de les energies renovables i la reducció de les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle. 
 

Població objectiu: 
Aquest programa té un marcat caràcter universal atès que se'n beneficia tota la societat. Del cantó de la demanda, destaquen com a consumidors el 
sector industrial i de serveis, en què el cost de l'energia és determinant per a la fixació del preu del seu producte/servei i, per tant, per la seva 
competitivitat. D'altra banda, amb aquesta política també es vol incidir en l'oferta, per això un dels principals destinataris són els productors, 
distribuïdors i comercialitzadors. Entre aquests es vol potenciar un nou mercat d'empreses de serveis energètics que permetria implantar les noves 
tecnologies d'estalvi i eficiència energètica i energies renovables en tots les sectors econòmics. 
 
Descripció detallada de la necessitat: 
L'evolució del sistema energètic català ha estat marcada per la crisi econòmica i financera iniciada l'any 2008. En els anys 2008 i 2009 el consum 
d'energia primària i d'energia final a Catalunya es redueixen dràsticament com a conseqüència de la crisi econòmica. 
Així, el consum d'energia primària de Catalunya l'any 2009 es redueix un 9,2%, mentre que el consum d'energia final disminueix un 8,7%, respecte 
l'any 2007. Malgrat l'impacte de la crisi econòmica en el sistema productiu català i la baixa utilització de la capacitat productiva, en el període 2007-
2009  té continuïtat la tendència de reducció de la intensitat energètica (consum energètic respecte el PIB), tot i que de manera no tant significativa 
com en el període 2005-2007. Aquesta continuïtat en la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica de l'economia catalana ha estat parcialment 
conseqüència del desplegament de les mesures contingudes en el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015. 
La tendència en la reducció del consum energètic ha tingut continuïtat en els darrers anys. Pel que fa a l'energia elèctrica, la demanda d'energia 
elèctrica en barres de central (EBC) a Catalunya s'ha reduït un 2,9% l'any 2011, un 1,3% l'any 2012 i un 2,8% l'any 2013. Així, l'EBC de Catalunya 
(incloent l'autoconsum elèctric) se situa de l'ordre de la demanda de l'any 2004. Cal destacar també que l'EBC respecte el PIB català en el període 
2011-2013 ha mantingut la tendència decreixent que ha presentat en anys anteriors. 
Pel que fa a la demanda global de gas natural, durant el període 2011-2013 es produeix una important reducció en el seu consum (8,7%), que 
correspon a una reducció del 1,0% si no es considera el consum de gas natural associat a les instal·lacions de règim ordinari. 
Quant al consum de carburants d'automoció, durant el període 2010-2013 s'ha agreujat la tendència de reducció del seu consum. Així, el consum de 
carburants d'automoció (gasoil A i gasolines) s'ha reduït en aquest període un 14,3%, sent el seu consum actual equivalent al de l'any 1998. 
Finalment, la potència elèctrica instal·lada en energies renovables s'ha incrementat notablement fins l'any 2012, principalment com a conseqüència de 
l'entrada en funcionament de diversos parcs eòlics. A partir de l'any 2012, com a conseqüència de la nova regulació energètica del govern central, el 
desenvolupament de la producció d'energia elèctrica amb energies renovables a Catalunya s'ha aturat. 
 

Marc regulador del programa: 
Unió Europea: Directiva 2006/32/CE, la Directiva 2009/28/CE, la Directiva 2010/31/EU i Directiva 2012/27/EU. Estat Espanyol: Llei 24/2013; Llei 
34/1998; la Llei 17/2007, per a adaptar-la a la Directiva 2003/54/CE; Real Decret 197/2010; Real Decret Llei 1/2012; Llei 15/2012; Real Decret Llei 
2/2013. Catalunya: Llei 9/1991, la Llei 18/2008, Acord Govern 97/2012 i art.133 i 123 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

Missió 
Vetllar per la millora de qualitat i la garantia del subministrament energètic a les empreses i els usuaris/àries d'arreu de Catalunya i assolir una 
economia/societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mig-llarg termini, duent a terme 
polítiques d'estalvi i eficiència energètica, d'utilització de les energies renovables, de millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic, 
així com de promoció de l'activitat empresarial en l'àmbit de l'energia. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la situació de vulnerabilitat del sistema elèctric de Catalunya per assegurar la garantia de subministrament del conjunt de consumidors i 
usuaris aplicant la llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric (OE10.1) 
 1. Analitzar la suficiència i controlar l’execució de tots el Plans d’inversió que les empreses tenen l’obligació de presentar anualment. 
 2. Efectuar 1.200 inspeccions a l’any per controlar l’estat i l’operativitat de la xarxa elèctrica. 
· Impulsar les noves infraestructures energètiques necessàries per a un subministrament sostenible i de qualitat i adequar les infraestructures existents 
als estàndards de sostenibilitat i qualitat de subministrament necessaris (OE10.2) 
 1. Autoritzar instal·lacions elèctriques de transport incloses en la planificació oficial d’infraestructures del sector elèctric. 
· Assegurar un paper clau de les polítiques d'estalvi i eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables per assolir un sistema 
energètic sostenible i consolidar l'actuació decidida de les AP vers el nou model (OE10.3) 

 1. Promoure l’estalvi i l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables entre entitats i empreses dels diferents sectors consumidors per tal 
d’assolir els objectius establerts al PECAC 2012-2020 i la seva revisió. 

 2. Incrementar el nombre de projectes en format de Serveis Energètics. 
 3. Mantenir el registre de certificats d’eficiència energètica d’edificis nous i existents. 
 4. Desenvolupar i impulsar l'estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. 
· Millorar la planificació energètica per a Catalunya, establint unes estratègies coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, integrant el seu 
desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint una seguretat energètica i ambiental (OE10.4) 
 1. Dur a terme les tasques necessàries per desplegar el PECAC 2012-2020 aprovat l’octubre de 2012 i realitzar la seva revisió. 

 2. Participar en la planificació energètica estatal, per tal d’incloure els plantejaments de la planificació energètica de la Generalitat de Catalunya 
i integrar i coordinar la planificació energètica catalana amb altres planificacions i polítiques. 

 3. Fer propostes i al·legacions en el marc de la reforma energètica estatal. 
· Incrementar la recerca i la innovació en energia per a potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE10.5) 
 1. Donar suport a l’IREC mitjançant l’aportació de fons per al seu sosteniment a fi d’impulsar l’R+D+I de noves tecnologies en l’àmbit energètic.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre d'impactes de les accions de sensibilització 
endegades per l'ICAEN 

En 
milions OE10.3 81,37 65,98 10,00 65,00

2. Potència elèctrica instal·lada en energies renovables Mw OE10.3 319,90 31,10 10,00 10,00
3. Temps d'interrupció de la potència instal·lada, TIEPI 
imprevistos Hores OE10.1 0,87 0,85 1,50 1,00

4. Nre. Inspeccions en la xarxa elèctrica de distribució (Pla 
d'actuació en instal·lacions elèctriques) Nombre OE10.1 1.461,00 1.238,00 1.200,00 1.500,00

5. Nombre de reclamacions d'usuaris tramitades Nombre OE10.2 1.614,00 1.702,00 1.500,00 2.000,00

6. Nombre de projectes d'R+D amb participació de l'IREC Nombre OE10.5 77,00 86,00 80,00 86,00
7. Grau d'assoliment de l'elaboració del document final 
d'estratègia de prospectiva i planificació energètica % OE10.4 30,00 70,00 100,00

8. Grau de desplegament del Pla d'Acció 2013-2016 % OE10.4 20,00 50,00 75,00
9. Nombre d'aportacions i/o col·laboracions en les tasques de 
planificació energètica estatal Nombre OE10.4 37,00 30,00 30,00

10. Potencia elèctrica instal·lada en cogeneració Mw OE10.3 -17,80 5,00 5,00

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 2.483.749,50
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.682.618,06
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.046.673,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 899.304,06
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 7.112.344,62

 

Llocs de treball pressupostats del programa 58
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Ocupació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6500. Institut Català d'Energia (ICAEN) Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Assegurar un paper clau de les polítiques d'estalvi i eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables per assolir un sistema 
energètic sostenible i consolidar l'actuació decidida de les AP vers el nou model (OE10.3) 

 1. Promoure l’estalvi i l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables entre entitats i empreses dels diferents sectors consumidors per tal 
d’assolir els objectius establerts al PECAC 2012-2020 i la seva revisió. 

 2. Incrementar el nombre de projectes en format de Serveis Energètics. 
 3. Mantenir el registre de certificats d’eficiència energètica d’edificis nous i existents. 
 4. Desenvolupar i impulsar l'estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. 
· Millorar la planificació energètica per a Catalunya, establint unes estratègies coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, integrant el seu 
desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint una seguretat energètica i ambiental (OE10.4) 
 1. Dur a terme les tasques necessàries per desplegar el PECAC 2012-2020 aprovat l’octubre de 2012 i realitzar la seva revisió. 

 2. Participar en la planificació energètica estatal, per tal d’incloure els plantejaments de la planificació energètica de la Generalitat de Catalunya 
i integrar i coordinar la planificació energètica catalana amb altres planificacions i polítiques. 

 3. Fer propostes i al·legacions en el marc de la reforma energètica estatal. 
· Incrementar la recerca i la innovació en energia per a potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE10.5) 
 1. Donar suport a l’IREC mitjançant l’aportació de fons per al seu sosteniment a fi d’impulsar l’R+D+I de noves tecnologies en l’àmbit energètic.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nivell de desenvolupament dels Balanços energètics anuals 
de Catalunya Nombre OE10.4 0,50 0,75 1,00 1,00

2. Nombre d'assessoraments que han rebut les entitats i 
empreses Nombre OE10.3 115,00 500,00 500,00

3. Nombre de certificacions tècniques d'edificis Nombre OE10.3 145.000,00 160.000,00 133.463,00

4. Import de la inversió derivada de les licitacions en modalitat 
d'Empreses de Serveis Energètics 

En 
milions OE10.3 17,10 15,00 15,00

5. Nombre de propostes / esmenes a la regulació energètica 
estatal Nombre OE10.4   10,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Actualització Prospectiva energètica de Catalunya en l’horitzó 2030. 
2. Estadístiques energètiques de Catalunya. 
3. Revisió del PECAC 201-2020. 
4. Foment de l’ús de les energies renovables entre la ciutadania i el teixit empresarial. 
5. Suport a projectes o actuacions en matèria d’estalvi i eficiència energètica que realitzin els agents econòmics. 
6. Foment de l’R+D+I en l’àmbit energètic. 
7. Accions de formació, informació i difusió en l’àmbit energètic. 
8. Promoció del transport i mobilitat energèticament eficient, incidint en la promoció del vehicle elèctric. 
9. Foment de la introducció de criteris d’estalvi i eficiència energètica en les actuacions i polítiques de la Generalitat. 

10. Suport al desenvolupament de les Empreses de Serveis Energètics (ESE). 
11. Programa de Certificació energètica d’edificis. 
12. Pla de desenvolupament empresarial destinat a implantar un nou sector empresarial en sectors emergents en l’àmbit energètic. 
13. Portal de legislació energètica de la UE, Estat Espanyol i Catalunya. 
14. Regulació energètica: participació en la planificació energètica estatal i integrar i coordinar la planificació energètica. 

  
 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 2.483.749,50
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.044.020,39
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 950.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 671.915,06
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 6.149.684,95

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 58
 




