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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia 
 
Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 7.Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a Catalunya 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'energia és un element transversal clau a qualsevol societat i una prioritat estratègica per a qualsevol país que vulgui aspirar a les màximes quotes 
d'autogovern, donat que és fonamental per al desenvolupament social, permet la possibilitat de generar riquesa i és la responsable principal de molts 
dels impactes ambientals associats al desenvolupament humà. Els reptes actuals i futurs de l'energia i del medi ambient a escala mundial fan urgent la 
necessitat d'una estratègia de desenvolupament sostenible de la nostra economia i societat, dins la qual les polítiques energètiques han de ser 
prioritàries, tant per la seva importància com per la seva transversalitat. Catalunya, amb una elevada dependència dels combustibles fòssils i una 
elevada dependència energètica exterior, ha d'establir una transició gradual cap a un nou model energètic, en el que les energies renovables i l'estalvi i 
l'eficiència energètica han de jugar un paper central. El Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 recull les estratègies energètiques a 
l'horitzó 2020, necessàries per avançar cap a aquest nou model energètic. 
Per assolir aquest nou model energètic és necessari establir, per una banda, el Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya amb les 
forces polítiques, les administracions públiques i la societat civil catalana, i per una altra, la Prospectiva energètica a l'horitzó 2050 que fixi les línies 
estratègiques concretes que permetin assolir els objectius proposats i que estan alineats amb els objectius de la UE. 
 

Població objectiu: 
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 seva 
competitivitat, i els consumidors domèstics, per als quals el preu de l'energia pot incidir directament en la seva qualitat de vida (pot generar pobresa 
energètica). D'altra banda, amb aquesta política també es vol incidir en l'oferta, per això uns dels principals destinataris són els productors, 
distribuïdors i comercialitzadors d'energia. Es pretén potenciar el desenvolupament d'empreses de fabricació de productes i serveis al voltant de 
l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables i el mercat d'empreses de serveis energètics. 
 
Descripció detallada de la necessitat: 
L'evolució del sistema energètic català en els darrers anys ha estat marcada per la crisi econòmica i financera iniciada l'any 2008 i per una reducció 
important de la demanda energètica. En els primers anys de la crisi (2008-2009) el consum d'energia primària i d'energia final a Catalunya es 
redueixen dràsticament, tendència que, en menor quantia, s'ha mantingut en els anys següents. 
Així, pel que fa a l'energia elèctrica, la demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC) a Catalunya es va reduir un 1,1% el 2012, un 3,2% el 
2013 i un 0,8% el 2014. Durant l'any 2015 es va produir un canvi de tendència, augmentant la demanda elèctrica en barres de central un 2,8% 
respecte l'any anterior. 
Pel que fa a la demanda global de gas natural, durant el període 2012-2015 es va produir una reducció important en el seu consum (9,9%), que 
correspon a una reducció del 8,3% si no es considera el consum de gas natural associat a les instal·lacions de règim ordinari. Aquest important 
descens és fonamentalment a causa de la reducció del consum de gas natural en les instal·lacions de cogeneració com a conseqüència de l'impacte 
de la reforma elèctrica del govern central. 
Quant al consum de carburants d'automoció (gasoil A i gasolines), després de la reducció important del període 2007-2013, els anys 2014 i 2015 es va 
produir un canvi de tendència en el seu consum. Concretament, l'increment del consum de carburants d'automoció va ser del 2,6% i del 4,0%, 
respectivament. Malgrat aquest increment, el 2015 el consum total de carburants d'automoció va ser equivalent al dels anys 1998-1999. Un fet molt 
significatiu en aquest període va ser la reforma del sector elèctric duta a terme per l'Estat espanyol a partir de l'any 2012, implementada amb l'objectiu 
exclusiu de reduir el dèficit tarifari elèctric. Així, a partir de 2012, com a conseqüència de la nova regulació energètica de l'Estat espanyol, el 
desenvolupament de la producció d'energia elèctrica amb energies renovables i amb cogeneració a Catalunya pràcticament s'ha aturat. 
Malgrat això, a Catalunya és necessari continuar desplegant les mesures establertes en el PECAC 2012-2020, especialment en els àmbits no afectats 
per la reforma estatal (generació distribuïda, autoconsum d'energia elèctrica, biomassa per a usos tèrmics), així com assentar les bases d'una 
estratègia energètica a llarg termini per a Catalunya. 
Així, d'una banda, el Pacte nacional per a la transició energètica (actualment en procés de concertació) establirà els principis i els objectius del nou 
sistema energètic català i els eixos estratègics de la nova política energètica, necessaris per dur a terme la profunda transformació del model 
energètic. 
D'altra banda, la Prospectiva energètica de Catalunya en l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050), a desenvolupar els anys 2016 i 2017, serà una eina 
indispensable per definir alguns aspectes clau del nou sistema energètic català a llarg termini (els objectius energètics i mediambientals a assolir, el 
paper de l'energia nuclear i del gas natural, les necessitats del desenvolupament d'emmagatzematge d'energia, la necessitat de noves infraestructures 
energètiques, el marc regulador, la governança del model). 
 

Marc regulador del programa: 
UE: Directiva 2009/28/CE, Directiva 2009/72/CE, Directiva 2009/73/CE, Directiva 2010/31/EU, Directiva 2012/27/EU i Directiva 2014/94/UE. Estat 
espanyol: Llei 24/2013; Llei 34/1998; Llei 17/2007, per a adaptar-la a la Directiva 2003/54/CE; Reial decret 197/2010; Reial decret llei 1/2012; Llei 
15/2012; Reial decret llei 2/2013; Reial decret 235/2013 i Reial decret 56/2016. Catalunya: Llei 9/1991; Llei 18/2008; Acord de Govern 97/2012 i art.133 
i 123 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya;  Acord de Govern de 15/04/2014 d'impuls a la sobirania energètica; Acord de Govern de 16 de juny de 
2015 d'extensió del Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya 2011-2014. 

Missió 
La missió de la política energètica catalana és que Catalunya assoleixi una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos 
materials, baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, que compatibilitzi els objectius del desenvolupament sostenible en les seves tres 
vessants (sostenibilitat econòmica, social i mediambiental) garantint la seguretat del subministrament energètic i reduint la seva vulnerabilitat als 
impactes ambientals i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, amb un nou model energètic innovador, competitiu, descentralitzat, participatiu, 
democràtic i socialment inclusiu a mitjà i llarg termini. Per tal d'assolir aquest futur model energètic català, és necessari disposar del Pacte nacional per 
a la transició energètica de Catalunya i de la Prospectiva energètica a l'horitzó 2050. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Garantir l'adequada qualitat del subministrament d'energia a la ciutadania i les empreses catalanes (OE7.1) 
 1. Revisar durant el 2017 els 100 plans d'inversió de les empreses elèctriques de Catalunya. 
 2. Efectuar 2.500 inspeccions el 2017 per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica. 
· Impulsar l'aplicació de la regulació europea i estatal en matèria d'eficiència energètica pel que fa a auditories energètiques, l'acreditació dels 
proveïdors de serveis i els auditors energètics (OE7.2) 
 1. Traslladar les comunicacions d'auditories i declaracions responsables de Proveïdors del 2017 mensualment al MINETUR. 
· Establir el compromís estratègic en l'estalvi i l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables per assolir progressivament un model energètic 
d'acord amb les polítiques d'energia i clima de la Unió Europea (OE7.3) 

 
1. Desenvolupar el Pla d'infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric de Catalunya (PIRVEC) i la seva eina de governança: la Taula 

d'Infraestructures de Recàrrega del Vehicle Elèctric de Catalunya (TIRVEC). 

 
2. Desenvolupar eines de finançament d'inversions en matèria d'estalvi i eficiència energètica i energies renovables en col·laboració amb el 

Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i amb l'Institut Català de Finances (ICF). 
· Millorar la planificació energètica a Catalunya, establint estratègies coherents per assolir un futur sostenible, integrant el seu desenvolupament social, 
econòmic i ambiental i assolint seguretat energètica i ambiental (OE7.4) 
 1. Signar el Pacte nacional per a la transició energètica entre les institucions i els agents econòmics i socials i els grups parlamentaris. 
 2. Fer una revisió integral de la llei de creació de l'ICAEN per adaptar-la a la política energètica i climàtica de la Unió Europea. 
· Elaborar la prospectiva energètica de Catalunya a l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050) per identificar els escenaris energètics futurs d'acord amb els 
compromisos climàtics europeus i mundials (OE7.5) 

 
1. Elaborar una estratègia energètica per a Catalunya als horitzons 2030 i 2050 per assolir els objectius fixats en el Pacte nacional per a la 

transició energètica de Catalunya. 
· Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE7.6) 

 
1. Dissenyar un mecanisme de finançament públic basal estable que permeti a l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) continuar 

desenvolupant projectes d'R+D energètica. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Temps d'interrupció de la potència instal·lada, TIEPI 
imprevistos 

Hores OE7.1 0,81 1,48 1,50 1,10

2. Nre. Inspeccions en la xarxa elèctrica de distribució (Pla 
d'actuació en instal·lacions elèctriques) 

Nombre OE7.1 1.239,00 1.347,00 1.300,00 2.300,00

3. Nombre de reclamacions d'usuaris tramitades Nombre OE7.2 2.133,00 2.433,00 2.800,00 2.600,00

4. Inversió en R+D per part de l'IREC MEUR OE7.6  5,00 5,00

5. Grau d'elaboració de la Prospectiva energètica de Catalunya 
en l'horitzó de l'any 2050 

% OE7.5  100,00 100,00

6. Grau d'assoliment del Pacte nacional per a la transició 
energètica 

% OE7.4  100,00 100,00

7. Inversió total associada en projectes d'estalvi i eficiència 
energètica i energies renovables a la Generalitat de Catalunya 

MEUR OE7.3  22,00 40,00

8. Increment anual del consum de biomassa per a usos tèrmics 
a Catalunya 

ktep OE7.3  15,00 15,00

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 2.357.371,12
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.549.077,41
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.484.382,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 1.027.606,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 8.418.436,53
 

Llocs de treball pressupostats del programa 54
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia 
GESTOR DE PROGRAMA          : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Garantir l'adequada qualitat del subministrament d'energia a la ciutadania i les empreses catalanes (OE7.1) 
 1. Revisar durant el 2017 els 100 plans d'inversió de les empreses elèctriques de Catalunya. 
 2. Efectuar 2.500 inspeccions el 2017 per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica. 
· Impulsar l'aplicació de la regulació europea i estatal en matèria d'eficiència energètica pel que fa a auditories energètiques, l'acreditació dels 
proveïdors de serveis i els auditors energètics (OE7.2) 
 1. Traslladar les comunicacions d'auditories i declaracions responsables de Proveïdors del 2017 mensualment al MINETUR. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de noves subestacions elèctriques i modificacions 
rellevants tramitades i autoritzades DGEM o MITC 

Nombre OE7.2 6,00 11,00 10,00 8,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Millorar la seguretat i la qualitat dels subministraments energètics efectuant inspeccions de la xarxa elèctrica. 
2. Aprovar el decret sobre els procediments de control de les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques. 
3. Analitzar la suficiència i controlar l'execució de tots els plans d'inversió anuals obligatoris de les empreses elèctriques. 
4. Simplificar i aplicar les noves tecnologies de la informació als procediments administratius relacionats amb les instal·lacions. 
5. Posar en servei les subestacions elèctriques incloses en la planificació oficial. 
6. Adequar les infraestructures de les xarxes elèctriques als estàndards de qualitat reglamentaris. 
7. Continuar la tramitació i l'execució de la línia elèctrica de 400 kV Bescanó-França, amb els ramals associats. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.173.340,81
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 6.217.489,72
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 1.027.606,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 8.418.436,53
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6500. Institut Català d'Energia (ICAEN) Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Establir el compromís estratègic en l'estalvi i l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables per assolir progressivament un model energètic 
d'acord amb les polítiques d'energia i clima de la Unió Europea (OE7.3) 

 
1. Desenvolupar el Pla d'infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric de Catalunya (PIRVEC) i la seva eina de governança: la Taula 

d'Infraestructures de Recàrrega del Vehicle Elèctric de Catalunya (TIRVEC). 

 
2. Desenvolupar eines de finançament d'inversions en matèria d'estalvi i eficiència energètica i energies renovables en col·laboració amb el 

Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i amb l'Institut Català de Finances (ICF). 
· Millorar la planificació energètica a Catalunya, establint estratègies coherents per assolir un futur sostenible, integrant el seu desenvolupament social, 
econòmic i ambiental i assolint seguretat energètica i ambiental (OE7.4) 
 1. Signar el Pacte nacional per a la transició energètica entre les institucions i els agents econòmics i socials i els grups parlamentaris. 
 2. Fer una revisió integral de la llei de creació de l'ICAEN per adaptar-la a la política energètica i climàtica de la Unió Europea. 
· Elaborar la prospectiva energètica de Catalunya a l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050) per identificar els escenaris energètics futurs d'acord amb els 
compromisos climàtics europeus i mundials (OE7.5) 

 
1. Elaborar una estratègia energètica per a Catalunya als horitzons 2030 i 2050 per assolir els objectius fixats en el Pacte nacional per a la 

transició energètica de Catalunya. 
· Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE7.6) 
 1.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de vehicles elèctrics purs matriculats anualment a 
Catalunya 

Nombre OE7.3  2.280,00 6.360,00

2. Nombre de punts de recàrrega ràpids i semiràpids de vehicle 
elèctric instal·lats a Catalunya 

Nombre OE7.3  75,00 140,00

3. Intensitat de demanda de gas natural Nombre OE7.4  20,64 23,27

4. Intensitat de demanda d'energia elèctrica Nombre OE7.4  20,41 23,69

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Desenvolupament de la Prospectiva energètica de Catalunya en l'horitzó 2050. 
2. Signar el Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya. 
3. Elaborar estadístiques energètiques de Catalunya. 
4. Desplegar el PECAC 2012-2020 en l'àmbit de la planificació i l'eficiència energètica i les energies renovables. 
5. Fomentar l'ús de les energies renovables entre la ciutadania i el teixit empresarial. 
6. Donar suport a projectes o actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica que realitzin els agents econòmics. 
7. Fomentar l'R+D+I en l'àmbit energètic. 
8. Dur a terme accions de formació, informació i difusió en l'àmbit energètic. 
9. Promoure el transport i la mobilitat energèticament eficient, incidint en la promoció del vehicle elèctric. 

10. Fomentar la introducció de criteris d'estalvi i eficiència energètica en les actuacions i les polítiques de la Generalitat. 
11. Crear la Taula d'Autoconsum Elèctric de Catalunya. 
12. Donar suport al desenvolupament de les empreses de serveis energètics (ESE). 
13. Mantenir i millorar el Programa de certificació energètica d'edificis. 
14. Continuar desenvolupant el Pla de desenvolupament empresarial destinat a implantar un nou sector empresarial en sectors emergents. 
15. Mantenir el Portal de legislació energètica de la UE, l'Estat Espanyol i Catalunya. 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 2.357.371,12
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.375.736,60
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.410.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 864.750,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.007.857,72
 

   

Llocs de treball pressupostats del gestor 54
 


