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1// INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA: PRINCIPALS 
LÍNIES DE TREBALL EN EL DECURS DEL 2009 

1.1// Missió i objectius 
L’Institut Català d’Energia és una entitat de dret públic, creada pel Parlament de Catalunya mitjançant 

la Llei 9/1991 de 3 de maig (DOGC núm. 1.440). L’Institut s’adscriu al Departament d'Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya, té personalitat jurídica pròpia i l’activitat que du a terme 

s’ajusta a l’ordenament jurídic privat.  

L’objectiu de l’Institut Català d’Energia és donar compliment a plans de treball, projectes i activitats 

que permetin l’acompliment de la missió de la política energética a Catalunya, definida amb 

l'aprovació del Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015, l'11 d'octubre de 2005, i la seva posterior 

revisió aprovada el 24 de novembre de 2009: aconseguir un sistema energètic de baixa intensitat 

energètica i baixa emissió de carboni, innovador, competitiu i sostenible. 

D'acord amb aquesta missió, la política energètica catalana es desenvoluparà al voltant dels eixos 

següents: 

• millorar la consciència social i el coneixement sobre la qüestió energètica, 

• fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica 

• impulsar les fonts energètiques renovables 

• desenvolupar les infraestructures energètiques necessàries per garantir el subministrament 

• diversificar les fonts d'energia 

• donar suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica en l'àmbit energètic. 

En aquest context, l'Institut Català d'Energia té per finalitat l'impuls i realització d'iniciatives i de 

programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de coneixement, 

desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de 

l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió 

dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya. 

L’Institut Català d’Energia desenvolupa les seves activitats amb l’àmplia voluntat d’integrar-se en el 

teixit socio-econòmic català per promoure que es duguin a terme projectes d’innovació tecnològica, 

tant en el sector industrial com en el terciari i el de transport, i compta amb el suport de tots els agents 

relacionats amb l’energia, com ara els productors, els usuaris, les associacions professionals, els 

fabricants d’equips i les empreses d’enginyeria. 
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1.2// Principals línies de treball en el decurs del 2009 
 
 
Revisió del Pla de l’Energia i prospectiva energètica 
 
El treball de l’Institut Català d’Energia al llarg del 2009 ha vingut determinat per la redacció i aprovació 

final per part del Govern,el mes de novembre, de la Revisió del Pla d’Energia de Catalunya 2006-

2015. La revisió del Pla actualitza la missió de la política energètica catalana que ha de ser la 

d’aconseguir un sistema energètic de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, 

innovador, competitiu i sostenible. 

Aquesta revisió actualitza les estratègies, en funció dels canvis de la conjuntura nacional i 

internaciónal, i marca objectius més ambiciosos respecte la versió original del pla, com ara arribar el 

2015 a un estalvi del 14,1% del consum d’energia final o que les energies renovables representin el 

10,0% del consum total d’energia primària en el mateix horitzó. 

El treball de revisió del Pla s’ha basat en una nova Prospectiva Energètica de Catalunya, que, dels sis 

escenaris analitzats, tria com a escenari aposta aquell en el que s’actua intensament sobre la 

demanda i l’oferta energètica per aconseguir una economia-societat de baixa intensitat energètica i de 

baixa emissió de carboni, amb una preponderància manifesta de les tecnologies d’estalvi  i eficiència 

energètica, amb un baix consum d’hidrocarburs fòssils i on, dins del mix de l’energia, es maximitza la 

utilització de les energies renovables. 

 

Desenvolupament d’una línia específica de treball per consolidar el sector energètic a 
Catalunya com a industria tractora per a l’economia catalana 
 
Per avançar en aquesta direcció, les línies de treball han passat, en primer lloc, per consolidar la 

política de R+D ja engegada —reflectides en mesures com la posada en marxa de l’IREC—, 

posicionant el país en nínxols de recerca relacionats amb l’estalvi i l’eficiència energètica, les energies 

renovables o l’energia nuclear de fusió. En segon lloc, cal esmentar l’impuls d’un nou sector 

d’activitat, com són els béns i serveis relacionats amb l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies 

renovables. El treball, iniciat amb la constitució del Clúster de l’Estalvi i l’Eficiència Energètica de 

Catalunya, s’ha intensificat amb l’aprovació del nou pla estratègic de l’empresa pública Efiensa, amb 

l’objectiu de facilitar l’arrencada d’un sector amb unes grans potencialitats de desenvolupament. 

 

 

Estadístiques energètiques i actuacions en l’àmbit de la pobresa energètica 
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De forma complementària al treball de revisió del Pla, cal destacar la realització de les estadístiques 

mensuals de conjuntura energètica i del balanç energètic de Catalunya i estadístiques anyals 

d’energia elèctrica, gas natural, petroli, carbó, coc de petroli i energies renovables. 

Per una altra banda, s’ha començat el treball per identificar les actuacions a desenvolupar per 

informar i assistir les famílies vulnerables de partir situacions de pobresa energètica, àmbit que tindrà 

una importància creixent en els propers anys.. S’ha publicat ja una primera guia pràctica i s’ha 

realitzat una primera jornada de debat. 

 

Subvencions en estalvi i eficiència energètica 

Per assolir els objectius marcats l’any 2009 en matèria d’estalvi i eficiència energètica, s’han 

desenvolupat una sèrie d’accions de promoció i subvenció d’inversions amb un pressupost global de 

60,5 M€, 46,5 M€ dels quals provenen de l’Estat espanyol, per mitjà del conveni de col·laboració 

anual que signa l’ICAEN amb l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía).  

En el sector industrial s’ha dedicat un pressupost de gairebé 24 M€ a subvencions d’inversions per al 

la inversió en tecnologies energètiques innovadores i eficients, que permetin millorar la competitivitat 

de les empreses. 

Per al sector domèstic, s’han obert noves convocatòries dels plans renova’t d’estalvi i eficiència 

energètica a la llar, amb un pressupost total de 7,5 M€, que suposen prop de 73.000 renovacions 

d’electrodomèstics, 4.911 calderes i més de 600 d’aparells d’aire condicionat. 

S’han destinat també 10,8 M€ a les línies de subvenció de millores en l’estalvi i l’eficiència energètica 

dels edificis. Dintre d’aquest pressupost cal destacar el conveni signat entre l’ICAEN i el Departament 

de Medi Ambient i Habitatge, amb una dotació pressupostària de 2,5 M€ per subvencionar la 

rehabilitació energètica de l’entorn tèrmic d’edificis d’habitatges 

S’ha continuat també amb el desenvolupament de la certificació d’eficiència energètica per al sector 

edificatori català i s’ha donat suport a les actuacions de millora energètica de l’enllumenat públic per 

part dels Ajuntaments amb una convocatòria de subvenció per un import de 4M€. 

D’altra banda, les actuacions dirigides al sector primari han consistit, principalment, en incentivar 

pràctiques més eficients en l'agricultura, ramaderia i pesca, a partir d'un acord de col·laboració, entre 

el Departament d’Economia i Finances i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.  

 

 

Millora de la mobilitat amb criteris d’optimització energètica 
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En l’aspecte de la mobilitat, s’han promogut els plans de millora de la mobilitat municipal incorporant 

criteris d’optimització energètica i s’ha destinat 1,5M€ a l’adquisició de vehicles amb criteris 

d’eficiència i de diversificació energètica, entre els quals destaquen els vehicles hibrids i elèctrics. En 

l’aspecte formatiu, s’han posat en marxa nous cursos de conducció eficient per a conductors de 

turismes i per a conductors/ores de camions i altres vehicles pesants.  

Aquest 2009, s’ha treballat intensament en el desenvolupament i l’impuls del vehicle elèctric a 

Catalunya, i concretament s’ha creat una comissió amb  aquesta funció, l’IVECAT, participada per 

diversos Departaments de la Generalitat.  

 

L’acord de Govern d’estalvi als edificis de la Generalitat de Catalunya 

Ha continuat l’aplicació de l’acord de Govern d’estalvi d’energia en els edificis i dependències de la 

Generalitat de Catalunya, aprovat el 2007. Cal destacar la realització d’un total de 81 auditories 

energètiques i de 4,6M€ d’inversions consolidades en estalvi i eficiència energètica reflectits en 

l’informe de les actuacions del segon any d’activitat, així com la  formació dels gestors energètics dels 

edificis. També s’ha realitzat la licitació del consum elèctric en mitja tensió dels Departaments de la 

Generalitat de Catalunya i la preparació de la licitació del subministrament en baixa tensió arran de 

l’eliminació de les tarifes regulades.  

 

Subvencions en energies renovables 

En matèria d’energies renovables, durant l’any 2009, s’ha desenvolupat un conjunt d’accions amb un 

pressupost global de 5,47 M€,  3,02 M€ dels quals provenen de l’Estat espanyol per mitjà del conveni 

de col·laboració anual que signa l’ICAEN amb l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

Energía). 

Pel que fa a les instal·lacions solars tèrmiques, l’any 2009 s’han destinat 2,2 M€ per a la subvenció de 

projectes, principalment, per petites instal·lacions a famílies o a comunitats de propietaris. Quant a les 

instal·lacions solars fotovoltaiques i eòliques aïllades o d’autoconsum, s’han destinat 0,2 M€ a 

subvencions.  Pel que fa a la biomassa forestal i agrícola, s’han destinat 2,09 M€ a la subvenció 

d’instal·lacions per a usos tèrmics, mentre que s’han destinat 0,8 M€ per a instal·lacions per a 

l’aprofitament energètic del biogàs. Finalment destacar els 0,13 M€ destinats a instal·lacions d’energia 

geotèrmica i els 0,05 M€ destinats a la instal·lació de surtidors de bioetanol a estacions de servei. 

 

Salt quantitatiu de l’energia eòlica a Catalunya 
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L’energia eòlica a Catalunya ha fet un salt important durant l’any 2009 amb l’entrada en servei de 8 

nous parcs, que suposen una potència instal·lada total de 233,67 MW amb lo qual s’ha arribat als 653 

MW eòlics instal·lats a finals de 2009. Cal destacar també com a fet significatiu l’entrada en vigor el 

mes de setembre del Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments 

administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a 

Catalunya. 

 

Actuacions de soterrament i/o desplaçament de trams de línies d’alta tensió en zones urbanes 
de densa població, per millorar la qualitat de vida de les persones afectades 
 

Durant el 2009, ha continuat la gestió dels convenis ja signats: Valldoreix, Begues, Rubí, 

Castellbisbal, Montornès del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Reus i Terrassa. 

En el cas dels convenis de Montornès del Vallès, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat s’ha obtingut 

l’autorització administrativa del projecte i s’està en fase de licitació, fixant l’inici de les obres en el 

segon trimestre de l’any 2010. La resta de convenis està en diferents fases d’avançament, des de un 

estadi inicial de definició de la traça de la línia, fins als que estan en tràmit d’autorització 

administrativa.  
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2// PLANIFICACIÓ, PROSPECTIVA I ESTADÍSTICA 
ENERGÈTICA 

 

La missió per a les activitats de Planificació, Prospectiva i Estadística Energètica és actuar de 

catalitzadors d’idees per a l’administració energètica catalana. L’objectiu específic és l’anàlisi 

quantitativa i qualitativa de la realitat energètica de Catalunya (sense perdre de vista els àmbits de 

l’Estat Espanyol, Unió Europea, OCDE,...) i pensar en el futur energètic de Catalunya mitjançant 

l’elaboració de les prospectives i planificacions estratègiques en els àmbits que són propis de 

l’administració energètica catalana, d’acord amb les directrius polítiques del Govern de Catalunya. 

Les principals activitats desenvolupades durant l’any 2009 es detallen en els apartats següents:  

• Revisió 2009 del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 

• Estadístiques energètiques de Catalunya 

• Prospectiva energètica 

• Planificació energètica 

• Regulació energètica 

• Recerca i desenvolupament en l’àmbit energètic 

 

2.1// Revisió 2009 del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-
2015 

Al llarg de l’any 2009 s’han finalitzat els treballs de revisió del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-

2015 (PEC 2015) —document que guia l’acció del Govern en matèria de política energètica— i que 

ha estat aprovat pel Govern el mes de novembre de 2009.  

L'objectiu principal d'aquesta revisió és actualitzar les estratègies i els objectius definits al PEC 2015, 

tenint en compte els esdeveniments que han tingut lloc en el món de l'energia en aquests darrers 

anys (preus cada cop més elevats de l’energia seguits d’una caiguda dràstica dels preus del petroli 

arran de l’agreujament de la crisi econòmica i financera actual, nous compromisos mundials, 

europeus i espanyols en matèria d’energia i canvi climàtic, etc.), i incorporant els efectes que pot tenir 

l’actual crisi econòmica i financera global sobre la situació energètica.  
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Addicionalment, la revisió del PEC 2015 també s’ha abordat a causa de la necessitat d'actualitzar les 

previsions d'oferta i demanda energètica en funció de l'evolució d'aspectes més locals (a nivell català) 

de l'energia en aquests últims anys i de la seva previsible evolució futura (calendari d’implantació de 

l’energia eòlica, objectius d’energia solar fotovoltaica, solar termoelèctrica i biocarburants, aprovació 

del Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008–2012, etc.), així com l'obligació de fer una revisió 

triennal del Pla, establerta en el propi PEC 2015. 

 

La revisió s’ha fonamentat en una nova 

Prospectiva Energètica de Catalunya 2030 

(PROENCAT 2030), elaborada per l’ICAEN, i que 

recull les aportacions fetes pel Grup d’Experts en 

Energia constituït pel Departament d’Economia i 

Finances l’any 2007. Igualment, i en base a les 

conclusions de la PROENCAT 2030, la revisió 

2009 del PEC 2015 inclou la revisió dels objectius 

numèrics del propi Pla a l’horitzó de l’any 2015 i de 

les estratègies per a assolir-los, incloent-hi la 

revisió del seu Pla d’Acció. 

La PROENCAT 2030 planteja sis escenaris 

prospectius del Sistema Energètic de Catalunya 

2030 caracteritzats fonamentalment pels següents 

factors: opcions de polítiques energètiques a 

desenvolupar, preus a futur molt més elevats de 

l’energia que els previstos anteriorment, entorn econòmic i polítiques internacionals en l’àmbit de 

l’energia i del medi ambient, capacitat d’evolució del sistema energètic català i adaptació social cap a 

nous hàbits, capacitat regulatòria i d’intervenció econòmica del Govern de la Generalitat de 

Catalunya, etc.  

Aquest treball de prospectiva inclou la determinació d’un Escenari Aposta i la convenient visualització 

de la contribució catalana als compromisos espanyols i europeus en matèria d’energia i canvi climàtic 

(paquet actual de mesures de la Unió Europea). Així, de tots els escenaris analitzats, s’ha escollit, 

com a Escenari Aposta cap al qual avançar, aquell en el qual s’actua intensament sobre la demanda i 

l’oferta energètica per aconseguir una economia-societat de baixa intensitat energètica i de baixa 

emissió de carboni, amb una preponderància manifesta de les tecnologies d’estalvi i eficiència 

energètica, amb un baix consum d'hidrocarburs fòssils i on, dins del mix de l'energia, es maximitza la 

utilització de les energies renovables. 
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El compliment dels objectius fixats en la revisió 2009 del Pla de l’Energia 2006-2015 no només 

permetrà portar Catalunya cap a un nou model energètic, sinó que a més és l’element clau per a 

combatre el canvi climàtic des de l’àmbit català, en coherència amb les apostes de l’Estat espanyol i 

de la Unió Europea. En aquest sentit, atès que el conjunt del cicle energètic (producció, 

transformació, transport, distribució i consum d’energia) representa el 74% de les emissions totals de 

gasos d’efecte d’hivernacle a Catalunya i el 90% de les emissions de CO2, sense el compliment dels 

objectius de la revisió 2009 del Pla de l’Energia no es podran complir tampoc els objectius del Pla 

marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012. 

 

Nous objectius a l’horitzó de l’any 2015 

Com a conseqüència de les línies estratègiques del nou Escenari Aposta de la PROENCAT 2030, 

s’han revisat els objectius i les estratègies del PEC 2015, fonamentalment en els àmbits de l’estalvi i 

l’eficiència energètica i de les energies renovables. Igualment, s’han ampliat les estratègies del Pla de 

l’Energia en determinats aspectes que no havien estat contemplats o no havien estat prou 

desenvolupats en la versió original aprovada l’any 2005. 

Així, en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, i més enllà de la reducció de la demanda d’energia, 

s’intensificaran les accions sobre els principals sectors consumidors d’energia i s’habilitaran noves 

línies de treball per augmentar la conscienciació social envers el consum d’energia. Tots aquest 

esforços es traduiran en uns nous objectius globals d’estalvi i millora de l’eficiència energètica 

(diferència entre el consum d’energia final en l’Escenari Base i l’Escenari IER) de 2.483 ktep en 

l’horitzó de l’any 2015, una quantitat que correspon al 14,1% del consum d’energia final de Catalunya 

en aquest any, mentre que, a la versió original del Pla de l’Energia, l’objectiu global era de 2.138 ktep, 

i això equivalia al 10,6% del consum d’energia final previst inicialment per a l’any 2015. En termes 

reals, els nous objectius fixats en matèria  d’estalvi i eficiència energètica són un 16,2% superiors als 

de la versió original del Pla de l’Energia. 

Pel que fa les energies renovables, s’ha procedit a ajustar els objectius a l’evolució de la demanda, 

dels mercats i dels potencials tècnics, econòmics i ambientals dels recursos. En termes absoluts, 

l’objectiu es redueix, passant d’un consum d’energia primària d’origen renovable de 2.949,3 ktep l’any 

2015 en la versió original del Pla de l’Energia a 2.703,4 ktep per al mateix any en la revisió del Pla de 

l’Energia. Aquesta reducció és deguda fonamentalment a una disminució molt forta en l’objectiu 

previst inicialment en l’àmbit del biodièsel, degut als canvis regulatoris que s’han produït a nivell 

espanyol i de la Unió Europea i a la problemàtica associada a la sostenibilitat de les primeres 

matèries. Així, sense tenir en compte els biocarburants, el consum d’energia primària d’origen 

renovable augmenta un 7,4% l’any 2015 respecte a la versió original del Pla de l’Energia (2.261,5 

ktep en la seva revisió, respecte als 2.105,2 de la versió original). 
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No obstant, donat que el Pla preveu una reducció significativa en la demanda d’energia, malgrat la 

reducció de l’objectiu en valors absoluts, en termes relatius l’objectiu augmenta lleugerament, passant 

de representar el 9,5% del consum total d’energia primària de l’any 2015 en la versió original del PEC 

2015 a representar el 10,0% en aquesta revisió. 

 

Revisió de la planificació d’infraestructures 

La revisió 2009 del Pla de l’Energia recull també totes les novetats en matèria de planificació 

d’infraestructures energètiques.  

En primer lloc, cal esmentar l’aprovació el mes de maig de 2008 per part del Consell de Ministres de 

la planificació estatal d’infraestructures energètiques (document “Planificación de los sectores de 

electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las redes de transporte”), que conté la planificació de les 

actuacions a les xarxes de transport d’energia elèctrica i de gas natural per al període 2008-2016. En 

aquesta planificació estatal hi va participar la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, cal destacar 

que totes les propostes fetes per la Generalitat de Catalunya han estat incorporades a la planificació 

estatal aprovada. 

 

Per altra banda, cal tenir present també la Llei 18/2008, 

del 23 de desembre, de Garantia i Qualitat del 

Subministrament Elèctric aprovada pel Parlament de 

Catalunya el mes de desembre de 2008, que té per 

objectiu adoptar les mesures necessàries per garantir 

el servei elèctric davant les insuficiències que ha 

mostrat la xarxa elèctrica els darrers anys per tal 

d’incrementar la protecció de les persones usuàries i 

consumidores de Catalunya. 

En aquest sentit, en matèria d’energia elèctrica, la 

revisió 2009 del PEC 2015 inclou un conjunt 

d’actuacions (construcció de noves línies, repotenciació de línies ja existents, instal·lació de noves 

subestacions, ...) que tenen com a objectiu garantir el subministrament al conjunt del territori de 

Catalunya, millorar-ne els nivells de qualitat i de seguretat i garantir la capacitat d’evacuació a la xarxa 

de la nova generació prevista. La millora del subministrament a l’àrea de Girona i el reforç de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona o de les Terres  de l’Ebre són algunes de les infraestructures incloses en 

el Pla.  
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Pel que fa les infraestructures de gas natural, la planificació està orientada a incrementar la capacitat 

d’emmagatzematge, la diversificació en l’abastament mitjançant les connexions internacionals i el 

reforç de la xarxa per atendre els mercats. En aquest sentit, es proposen noves infraestructures 

d’emmagatzematge, tant al port de Barcelona com en magatzems subterranis; la construcció de 

noves interconnexions internacionals que permetin l’arribada de gas d’Europa que complementi el 

que procedeix d’Àfrica i de la regasificadora del port de Barcelona; i el reforçament de les xarxes de 

gasoductes existents. 

 

2.2// Estadístiques energètiques de Catalunya 
L’ICAEN forma part del Sistema Estadístic de Catalunya i desenvolupa el conjunt d’actuacions 

necessàries per a la realització de les estadístiques energètiques de Catalunya. 

Les actuacions estadístiques en matèria d’energia realitzades durant l’any 2009 corresponen a les 

estadístiques contemplades a la Llei 2/2006 del Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009 i a les fitxes 

descriptives de les actuacions estadístiques detallades en el Decret 34/2009 pel qual s’aprova el 

Programa Anual d’Actuació Estadística per a l’any 2009. 

Així mateix, també s’han elaborat les fitxes descriptives de les actuacions estadístiques en 

l’àmbit energètic que s’integren en el Programa Anual d’Actuació Estadística per a l’any 2010, 

aprovat mitjançant el Decret 11/2010. 

 

Estadístiques mensuals de conjuntura energètica 

El període temporal de les estadístiques de conjuntura energètica elaborades al Ilarg de 2009 

ha estat octubre 2008 — setembre 2009, i ha representat treballar amb aproximadament 

90.000 registres d'informació primària proporcionada per les companyies energètiques. Amb 

aquestes dades es realitza la publicació mensual "Butlletí de Conjuntura Energètica a 

Catalunya" que es troba disponible a la pàgina web de l’ICAEN. Addicionalment s’elabora el 

“Full mensual dels principals indicadors de l’energia a Catalunya” amb un recull sintètic de la 

informació més rellevant i més recent, que també es troba disponible a la pàgina web de 

l’ICAEN. Així mateix, es continua elaborant el “Full informatiu dels preus de l’energia”, la 

informació del qual també es pot consultar a la pàgina web de l’ICAEN. 

Durant l'any 2009 s'han elaborat les següents estadístiques mensuals de conjuntura 

energètica: 

• Estadística de conjuntura elèctrica. Producció d'energia elèctrica en règim ordinari, consum 

d'energia elèctrica en barres de central (EBC) de FECSA-ENDESA, cobertura de la demanda 
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d'energia elèctrica en barres de central de FECSA-ENDESA, vendes a xarxa dels autoproductors 

connectats a la xarxa de FECSA-ENDESA per tecnologies i formes d'energia, facturació de 

FECSA-ENDESA a mercat regulat (fins al 30 de juny de 2009), a tarifa d’últim recurs (a partir del 

1 de juliol de 2009) i a mercat Iliure per tarifes i per sectors d'activitat econòmica, quotes de 

mercat per comercialitzadors d'energia elèctrica, qualitat de subministrament d'energia elèctrica 

de FECSA-ENDESA, preus del mercat elèctric ("pool") i preus de les tarifes elèctriques vigents en 

cada moment. 

• Estadística de conjuntura de gas natural. Demanda global de gas natural (incloent-hi també la 

demanda global de gas natural sense el consum de les centrals elèctriques en règim ordinari), 

facturació a tarifa d’últim recurs i mercat lliure per tarifes, i preus de les tarifes de gas natural 

vigents en cada moment. 

• Estadística de conjuntura de petroli. Vendes de productes petrolífers líquids amb finalitats 

energètiques (gasolines, gasolis i fuelolis —amb i sense la influència de les compres de fueloli de 

les centrals tèrmiques en règim ordinari—); i els preus internacionals del cru Brent, els preus 

mitjans de referència de gasolines, gasolis i fuelolis a Espanya i a Catalunya i tarifes regulades 

dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment.  

• Estadística de conjuntura de carbó i coc de petroli. Consums de carbó per a generació 

d’energia elèctrica i informació parcial de consum de carbó i coc de petroli al sector de la 

fabricació de ciment artificial. 

 

Estadístiques energètiques anuals 

Pel que fa referència a l'àmbit anual s'han dut a terme les següents estadístiques: 

• Balanç energètic de Catalunya i estadístiques anuals d'energia elèctrica, gas natural, petroli, 

carbó i coc de petroli i energies renovables: 

 

L'elaboració del balanç energètic 

anual de Catalunya representa 

treballar amb aproximadament 

175.000 registres d'informació 

primària proporcionada per les 

companyies energètiques i pels 

productors i consumidors a nivell 

individualitzat. 
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Les principals operacions realitzades per a aquestes estadístiques han estat (dades referides a 

l'any 2008): 

– Producció d'energia elèctrica en règim ordinari i en règim especial: informació 

individualitzada de 3.048 centrals elèctriques referida als balanços de producció d'energia 

elèctrica, i en el cas de centrals termoelèctriques, balanços de combustibles emprats. El 

nombre d’instal·lacions s’ha doblat en relació a l’any anterior, degut principalment a les 

instal·lacions solars fotovoltaiques. 

– Distribució d'energia elèctrica: informació referida a nivell municipal de les empreses de 

distribució d'energia elèctrica, sobre el consum per tarifes i sectors d'activitat econòmica, tant 

per a mercat regulat com per a mercat Iliure. 

– Comercialització d'energia elèctrica: informació a nivell provincial referida a les empreses de 

comercialització d'energia elèctrica, sobre el consum per tarifes i sectors d'activitat econòmica, i 

sobre els preus finals aplicats als seus clients. 

– Distribució de gas natural: informació referida a les empreses de distribució de gas natural, 

sobre el consum per tarifes, a mercat regulat, tarifes d’últim recurs i mercat lliure. 

– Comercialització de gas natural: informació a nivell provincial referida a les empreses de 

comercialització de gas natural (tant per a mercat lliure com per a últim recurs), sobre el 

consum per tarifes i sectors d'activitat econòmica, i sobre els preus finals aplicats als seus 

clients. 

– Comercialització de gasos liquats del petroli (GLP): informació referida a les empreses de 

comercialització de GLP. Pel que fa referència al GLP envasat, la informació es disposa a nivell 

provincial i per tipus d'ampolles. En el cas del GLP a dojo, la informació es disposa a nivell 

provincial i per sectors d'activitat econòmica. Finalment, en el cas de GLP canalitzat (xarxes 

locals de propà canalitzat), la informació es disposa a nivell municipal i per grans sectors 

d'activitat econòmica. 

– Producció de lignit negre i comercialització de carbó mineral, coc de petroli, carbó 
vegetal, Ilenya i residus agraris i forestals. Es disposa d'informació de les empreses 

productores de lignit negre per a cadascuna de les seves explotacions. Pel que fa a la 

comercialització de carbó mineral, coc de petroli i biomassa, es disposa d'informació de les 

empreses, sobre les vendes per tipus de combustibles sòlids i per sectors d'activitat econòmica 

a nivell de tot Catalunya.  

 

Estadística del consum energètic del sector industrial (ECESI) 

Al llarg de l’any 2009 s’ha finalitzat el procés de depuració i anàlisi de les respostes de l’ECESI 2005-

2006. L’elaboració d’aquesta estadística es va iniciar a finals de l’any 2007 amb la recollida de dades 
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dels establiments industrials enquestats i s’ha estès durant els anys 2008 i 2009. En total es van 

sol·licitar els consums energètics de 3.481 establiments industrials de Catalunya, assolint un nivell de 

resposta del 71,7% del total de la mostra d’establiments enquestats.  

 

A més, s’ha estimat el consum energètic de 281 establiments 

sense possibilitat de rebre resposta, atenent a informació 

històrica dels consums d'aquests establiments i d'altres fonts 

d'informació sobre consums energètics. Resta pendent la 

publicació en format electrònic a través del web de l’ ICAEN 

dels resultats més significatius a nivell provincial i per tot 

Catalunya pels diferents subsectors industrials. 

 

Sistema informàtic de les estadístiques energètiques 

• Definició del nou sistema informàtic de les estadístiques energètiques 

S’ha iniciatel desenvolupament d’un projecte global d’adaptació a les noves evolucions 

tecnològiques, tant a nivell de maquinari com de programari del sistema informàtic de les 

estadístiques energètiques,  

Amb la redefinició de les funcionalitats per a obtenir un sistema d'informació robust, fiable, 

escalable, portable i que millori la cobertura de les necessitats dels usuaris dels sistemes. 

• Anàlisi funcional i tecnològic de la nova aplicació informàtica per a les estadístiques 
mensuals de conjuntura energètica i inici de la contractació del seu desenvolupament 

S’ha dut a terme, a nivell intern, l’anàlisi funcional i tecnològic d’un nova aplicació informàtica que 

cobreixi el procés complet d’elaboració de les estadístiques mensuals de conjuntura energètica: 

captura i depuració de dades, tractament de la informació i publicació del Butlletí mensual de 

conjuntura energètica de Catalunya. Igualment, s’ha iniciat el procés de contractació externa per 

al desenvolupament d’aquesta nova aplicació informàtica. 

• Desenvolupament i millora d’aplicacions informàtiques per a la “Estadística del consum 
energètic del sector industrial” (ECESI) 

S'ha fet l’anàlisi funcional i tecnològic d’una nova aplicació informàtica per a publicar a internet, 

que permeti als titulars dels establiments industrials introduir automàticament les dades dels seus 

consums energètics corresponents a l’ECESI, amb l’objectiu d’aconseguir una comunicació més 

àgil amb l'ICAEN, més comoditat per al titular de l’establiment, una major fiabilitat de les dades 

rebudes i una reducció important del temps de processament de la informació. S’han iniciat els 
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treballs de la consultoria externa contractada per a realitzar aquesta aplicació i s’ha elaborat 

internament una Guia per ajudar als usuaris a emplenar les dades corresponents als anys 2007, 

2008 i 2009. 

Així mateix, s'ha dut a terme l’anàlisi funcional i tecnològic d’una sèrie de millores sobre les 

aplicacions informàtiques internes per a l'elaboració de l’ECESI, així com també la integració 

automàtica entre el món internet amb el món backoffice. Igualment, s’han iniciat els treballs de la 

consultoria externa contractada per a desenvolupar aquestes tasques. 

• Publicació web de l’aplicatiu de consultes de productors d’energia elèctrica 

S’ha publicat al web de l’ICAEN l’aplicatiu de  consultes automàtiques de les dades anuals 

d’instal·lacions productores d’energia elèctrica: balanç de potència bruta instal·lada, balanç 

d’energia elèctrica i de combustibles, evolució temporal, dades territorials, dades públiques, etc. 

per donar resposta a les demandes internes i externes d’informació sobre la producció anual 

d’energia elèctrica a Catalunya. 

 

2.3// Prospectiva energètica 

La missió en l’àmbit de la prospectiva energètica és: 

• Elaborar la prospectiva energètica catalana i fer-ne el seguiment per adaptar-la i reorientar-la, tant 

a nivell estratègic com operatiu, en funció de les evolucions a llarg i molt llarg termini del marc 

socioeconòmic, energètic, ambiental, del reposicionament dels agents que operen en el sector 

energètic, etc... 

• Participar en les prospectives catalanes relaciones amb l’energia i en les prospectives sobre 

l’energia o en àmbits relacionats amb l’energia que es realitzin a nivell estatal. 

• Analitzar els treballs de prospectiva sobre l’energia que es realitzin a nivell estatal, Unió Europea i 

mundial.  

En aquest sentit, la principal tasca desenvolupada l’any 2009 ha estat la elaboració de les previsions 

de l’oferta i de la demanda energètica de Catalunya fins a l’any 2030 dels sis escenaris de la nova 

prospectiva energètica catalana a l’horitzó de l’any 2030 (PROENCAT 2030), elaborada en el marc de 

la revisió del PEC 2015 i ja comentada en l’apartat corresponent al Pla de l’Energia. 
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Evolució del consum d’energia primària en els sis escenaris prospectius de la PROENCAT 2030 i subescenaris de contrast 
associats. 

 

Per altra banda, també s’han desenvolupat d’altres activitats en l’àmbit de la prospectiva energètica, 

de les quals les més importants són: 

• Anàlisi dels principals exercicis prospectius en l’àmbit energètic que es realitzen a nivell mundial i 

de la Unió Europea. Com a més significatius cal ressaltar: “World Energy Outlook 2009” i “Medium-

Term Oil Market Report. June 2009”, de l’Agència Internacional de l’Energia; “International Energy 

Outlook 2009” del Departament d’Energia dels USA; “World Oil Outlook 2008” de la Organització 

de Països Exportadors de Petroli (OPEC); “Global Oil Depletion. An assessment of the evidence 

for a near-term peak in global oil production”, elaborat per UK Energy Research Centre i “Energy 

Security: A national challenge in a changing world” elaborat per Malcolm Wicks, antic Minister of 

State for Energy del govern anglès. 

• Col·laboració i suport tècnic al Grup d’Experts en temes energètics. Aquest Grup d’Experts, 

constituït l’any 2007 des del Departament d’Economia i Finances, té com a objectiu l’avaluació de 

les possibilitats d’actuació del Govern de Catalunya en matèria d’energia, i també el diagnòstic i la 

proposta d’estratègies i línies d’acció en aquest àmbit. 

Durant l’any 2009 des de l’ICAEN s’ha donat suport logístic i tècnic als membres del Grup 

d’Experts, s’ha participat en la preparació, publicació i difusió del seu informe “La política 

energètica en el nou escenari mundial: reflexions i propostes des de Catalunya” i s’han iniciat 

reunions de reflexió temàtiques sobre temes específics (implantació del vehicle elèctric i canvi de 

model territorial i de ciutat, urbanístic, arquitectònic i de transport públic). 

• Participació en l’elaboració de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya 

(EDSCAT) endegada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, on s’estableixen les línies i els 
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objectius estratègics per tal de garantir la transició de Catalunya cap a escenaris de major 

sostenibilitat social, econòmica i ambiental, prenent com a horitzó l'any 2026. Des de l’ICAEN 

s’han aportat les estratègies i els objectius del nou Escenari Aposta de la PROENCAT 2030 

contingudes a la revisió 2009 del PEC 2015 i que han de dur el sistema energètic català cap a la 

sostenibilitat, en base a una economia-societat de baixa intensitat energètica i de baixa emissió de 

carboni, i també s’han aportat les previsions de l’oferta i de la demanda energètica de Catalunya 

fins a l’any 2030 associades a aquest Escenari Aposta. 

• Realització d'un estudi de benchmarking internacional de la implantació del vehicle elèctric a 

diferents països. L'objectiu de I'estudi ha estat analitzar I'estat de I'art en relació a les estratègies 

d’implantació del vehicle elèctric, incloent-hi una prospectiva sobre el seu desenvolupament. Entre 

les tasques realitzades s’ha analitzat la situació actual, els factors estratègics que intervenen en la 

seva implantació, la situació dels diferents països en relació amb el seu impuls i desenvolupament 

i I'estratègia de les companyies automobilístiques entorn a la seva fabricació. 

• Assistència a congressos nacionals i internacionals en l’àmbit energètic, rellevants des del punt de 

vista prospectiu. Cal destacar: 

– Workshop sobre Biorrefineries (Fundación Genoma, Madrid 22-6-09). 

– IV Fòrum Euromediterrani de l’Energia (Barcelona, 11, 12 i 13 de març de 2009).  

– I Jornada de Cogeneració i Microcogeneració a l’Edificació (Barcelona, 3-4 de novembre de 

2009). 

– El Futur de l’Edificació (Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, Barcelona 3-12-09). 

Jornada de reflexió sobre el model futur de l'edificació. 

 

Addicionalment, s’ha desenvolupat una tasca en continu de seguiment de la política energètica de la 

UE, dels països que la integren i de la resta de països desenvolupats, tant pel que fa a les 

repercussions d’aquestes polítiques a Catalunya (en el cas de la UE i de l’Estat espanyol) com a la 

seva anàlisi (“benchmarking”) i possible adaptació a la realitat del nostre país. Cal destacar el “Paquet 

Energia-Clima” de mesures de política energètica i ambiental de la Unió Europea i el conjunt de 

disposicions legislatives que l’acompanyen, destacant les Directives següents, publicades l’any 2009:  

• Directiva 2009/28/CE, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts 

renovables i per la qual es modifiquen i es deroguen les Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE. 

• Directiva 2009/29/CE, de 23 d'abril de 2009, per la que es modifica la Directiva 2003/87/CE per 

perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte 

hivernacle. 

• Directiva 2009/30/CE, de 23 d'abril de 2009, per la que es modifica la Directiva 98/70/CE en 

relació amb les especificacions de la gasolina, el dièsel i el gasoil, s'introdueix un mecanisme per 
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controlar i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, es modifica la Directiva 1999/32/CE 

del Consell en relació amb les especificacions del combustible utilitzat pels vaixells de navegació 

interior i es deroga la Directiva 93/12/CEE. 

• Directiva 2009/31/CE, de 23 d'abril de 2009, relativa a l'emmagatzemament geològic de diòxid de 

carboni i per la qual es modifiquen la Directiva 85/337/CEE del Consell, les Directives 2000/60/CE, 

2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE i el Reglament (CE) 1013/2006. 

 

2.4// Planificació energètica 
Hi ha dos objectius bàsics a assolir en relació a la planificació energètica: 

• Elaborar i actualitzar la planificació energètica catalana, tan a nivell estratègic com operatiu, en 

funció de les evolucions futures (marc socioeconòmic, energètic, ambiental,...), del 

reposicionament dels agents que operen en el sector energètic i del context en que aquest sector 

es mou i dels posicionaments dels sectors consumidors, tenint present la important influència de 

les polítiques espanyoles i europees en les polítiques i planificacions energètiques catalanes. 

• Integrar i coordinar la planificació energètica catalana amb d’altres planificacions i polítiques 

sectorials (medi ambient, planificació del territori, polítiques de transport, habitatge, agràries, 

forestals,...) fent especial èmfasi en les planificacions i polítiques de caire territorial i ambiental. 

En aquest sentit, les principals tasques desenvolupades l’any 2009 han estat: 

 

Planificació d’infraestructures energètiques 

• Anàlisi dels Plans d’Inversió de les distribuïdores elèctriques que actuen a Catalunya. La Llei 

54/1997 del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, i el Reial Decret 222/2008 que fixa el 

règim retributiu de l’activitat de distribució d’energia elèctrica, estableixen l’obligació de les 

empreses de distribució d’energia elèctrica de presentar els seus plans anuals i plurianuals 

d’inversió, amb un horitzó de 4 anys, a les Comunitats Autònomes, per a la seva aprovació si 

s’escau. 

En virtut d’aquesta normativa, i donant suport tècnic a la Direcció General d’Energia i Mines, 

l’ICAEN ha analitzat i elaborat els corresponents informes sobre els plans d’inversió de les 

principals empreses distribuïdores que operen a Catalunya per a l’any 2010 i per al període 2010-

2013, per tal de determinar la seva suficiència atenent els criteris de garantia del subministrament, 

millora de la qualitat del subministrament i evacuació de la generació elèctrica prevista.  

• Model d’anàlisi i planificació elèctrica de la xarxa de distribució d’energia elèctrica a Catalunya 

(MAPE-XD). En el marc del desenvolupament d’aquest model propi d’anàlisi i planificació elèctrica 

de la xarxa de distribució d’energia elèctrica a Catalunya, al llarg de l’any 2009 s’han posat a punt 

noves eines dins d’aquest model que permeten l’avaluació sistemàtica dels criteris de disseny de 
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les xarxes de distribució establerts per la Llei catalana 18/2008, de 23 de desembre, de Garantia i 

Qualitat del Subministrament Elèctric. 

 

 

Exemple gràfic del model d’anàlisi i planificació elèctrica de la xarxa de distribució d’energia elèctrica a Catalunya (MAPE-XD). 
Detall de l’estructura de la xarxa de distribució MT d’una part de les comarques gironines. 

 

• Preparació del Protocol de coordinació d’actuacions entre el Departament d’Economia i Finances i 

Red Eléctrica de España S.A. signat el mes de novembre de 2009. El Protocol té com a objectiu 

afavorir la integració del major contingent possible d’energies d’origen renovable a la xarxa 

elèctrica. El document preveu diferents mesures de treball conjunt entre l’administració catalana i 

la companyia elèctrica amb la finalitat d’assolir una millor garantia de subministrament elèctric a 

Catalunya i donar compliment als objectius en matèria d’energies renovables del PEC 2015. 

• Actualització dels estudis globals sobre la capacitat d’evacuació de les instal·lacions de producció 

d’energia elèctrica en règim especial a les xarxes elèctriques de transport i distribució de 

Catalunya. 

En concret, al llarg de l’any 2009 s’ha desenvolupat una anàlisi de la capacitat d’evacuació de la 

nova generació acollida al règim especial a l’horitzó de l’any 2015 prevista en el Decret 147/2009, 

de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la 

implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya i al Protocol de coordinació 

d’actuacions entre el Departament d’Economia i Finances i Red Eléctrica de España S.A.. 
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• Realització de diversos estudis específics sobre alternatives d’evacuació de diferents instal·lacions 

de producció d’energia elèctrica: 

– Anàlisi específics d’evacuació per a grups de producció d’energia elèctrica en règim especial, 

en col·laboració amb l’Àrea d’Energies Renovables i la Direcció General d’Energia i Mines. 

– Anàlisi tècnica i manteniment de diverses reunions amb REE i Fecsa-Endesa per a resoldre la 

problemàtica de l’evacuació de nous projectes de generació elèctrica acollits al règim especial 

a Catalunya. 

• Estudis d’avaluació de problemàtiques específiques relacionades amb subministraments elèctrics 

de caire singular a les xarxes de transport i distribució:  

– Realització d’estudis de subministrament específics per a la Direcció General d’Energia i 

Mines i l’Incasòl. 

– Anàlisis de la capacitat de les xarxes elèctriques per al subministrament d’actuacions previstes 

per l’Incasòl (Àrees Residencials Estratègiques —ARE— i Sectors d’Activitat Econòmica —

SAE—).  

• Tasques de suport a l’organització de l’exposició “Xarxes: un viatge per les infraestructures de 

Catalunya”, que es pot visitar al Palau Robert de Barcelona entre el 7/11/2009 i el 31/8/2010. 

• Tasques de suport al Gabinet de comunicació del Departament d’Economia i Finances relativa a la 

planificació de xarxes de transport i distribució a Catalunya. 

 

Participació en la planificació ambiental catalana 

• Àmbit de la lluita contra el canvi climàtic 

– Suport al Departament de Medi Ambient i Habitatge en la definició i supervisió dels 

mecanismes d’autorització, seguiment i verificació d’emissions de les instal·lacions catalanes 

sotmeses al comerç de drets d’emissió de CO2. 

– Participació, en representació del Departament d’Economia i Finances, en la ponència 

ambiental pel que fa als temes referents al comerç d’emissions de CO2 a Catalunya. 

– Reavaluació de la contribució del PEC 2015 al compliment del compromís català de reducció 

d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en els sectors difusos, arran de la elaboració 

de la seva revisió 2009. 

– Així, el compliment dels objectius de la revisió 2009 del PEC 2015 suposa una reducció de les 

emissions difuses de gasos d’efecte hivernacle a Catalunya de 4,45 milions de tones de CO2 

equivalent de mitjana en el període 2008-2012, el que suposa el 83,5% de l’objectiu total de 

reducció de 5,33 milions de tones de CO2 equivalent establert en el Pla Marc de Mitigació del 

Canvi Climàtic a Catalunya 2008–2012. Aquest valor és superior en 1,26 milions de tones de 
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CO2 equivalent (un 39,7% superior, en termes relatius) a la contribució inicialment prevista del 

Pla de l’Energia al compliment dels objectius del Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 

 

• Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire als municipis declarats Zones de 
Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006 

L’ICAEN, d’acord amb el Decret 152/2007, és membre de la Comissió Rectora encarregada de 

dur a terme el control i seguiment del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire als 

municipis declarats Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric mitjançant el Decret 

226/2006. Així, participa activament en aquesta Comissió Rectora, en la Comissió Institucional i 

en els diferents grups de treball creats per tal d’aprovar els criteris tècnics d’implementació del Pla 

d’Actuació. 

 

• Planificació hidrològica 

L’ICAEN participa activament en el 

procés de planificació hidrològica en 

tots aquells temes que tenen 

influència en la producció d’energia 

elèctrica, per tal d’assegurar la 

coherència d’aquesta planificació 

amb la política i planificació 

energètiques catalanes. 

 

       Central minihidroelèctrica “Els Salts. Castellserà – Urgell 
 

 

Una de les tasques més rellevants en aquest àmbit és la participació en la definició de la política 

de l’administració hidràulica catalana en relació a l’establiment de cabals de manteniment als rius 

catalans de les conques internes de Catalunya i la seva afectació sobre la viabilitat tècnica i 

econòmica a futur de les petites centrals hidroelèctriques actualment en funcionament i els nous 

projectes. 

Per altra banda, al llarg de l’any 2009 s’ha participat també en el procés d’elaboració de 

l’avantprojecte de Llei d’ordenació sostenible de la pesca continental, del Programa de Mesures 

del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i del Programa de Reutilització de 

l’Aigua a Catalunya 2009-2015. 
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• Altres actuacions 

S’ha participat en el procés d’elaboració de l’avantprojecte de Llei de prevenció i control ambiental 

de les activitats, de l’avantprojecte de Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural i de 

l’avantprojecte de Llei de qualitat odorífera, per tal d’analitzar l’encaix de les qüestions de caire 

energètic dins aquests tres avantprojectes de Llei. 

 

Treballs en l’àmbit de la pobresa energètica 

L’energia és una de les necessitats essencials indispensables perquè les persones gaudeixin d’unes 

mínimes condicions de vida. Degut a aquest caràcter bàsic del subministrament energètic, les 

dificultats perquè les persones amb baixos ingressos econòmics cobreixin les seves necessitats 

bàsiques d’energia creen situacions relacionades amb l’anomenada “pobresa energètica”. Aquest 

problema social fa referència a les interrelacions entre l’energia, els ingressos econòmics i les 

condicions de l’habitatge i, de la mateixa manera que a la resta d’Europa, és present també a la 

nostra societat. 

Hi ha diverses formes en què es pot manifestar aquesta 

incapacitat de cobrir les necessitats energètiques 

bàsiques de les persones, principalment amb dificultats 

per mantenir la temperatura de l’habitatge a un nivell 

confortable i saludable, originant un impacte significatiu 

sobre la salut de les mateixes i impossibilitant 

l’assoliment d’unes condicions de vida dignes. 

La pobresa energètica pot afectar a un ampli ventall de 

famílies o individus, encara que els més sensibles a patir 

aquest problema són aquells col•lectius amb rendes més 

baixes. La combinació de baixos ingressos econòmics 

amb habitatges manifestament ineficients 

energèticament pot conduir a dificultats a l’hora de cobrir 

la despesa energètica bàsica. 

A més, hi ha dos aspectes afegits que actualment 

contribueixen a augmentar el percentatge de població 

afectat per la pobresa energètica en la societat: 

l’augment dels preus de l’energia, que afecta principalment a les classes socials més vulnerables, i 

l’actual entorn econòmic desfavorable, que augmenta el nombre de famílies amb escassos recursos 

econòmics. 

Davant aquesta situació és necessari definir i desenvolupar eines i mecanismes eficients per lluitar i 

fer front a aquest problema de la nostra societat. En aquesta línia, és essencial disposar de 
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mecanismes que permetin informar i assistir les famílies vulnerables de patir situacions de pobresa 

energètica i reflexionar entorn als nous mecanismes per lluitar-hi (tarifes socials d’energia, estalvi i 

eficiència energètica a l’edifici i al seu equipament, ús de l’energia, ajuts econòmics, ...). 

En aquest sentit, l’any 2009 l’ICAEN ha col·laborat en l’elaboració de la guia pràctica “Detecció i 

avaluació de la pobresa energètica”. Aquesta guia s’inclou entre les accions a desenvolupar a escala 

local, i vol ser una eina útil per crear mecanismes perquè agents socials i altres actors implicats 

puguin detectar, diagnosticar, aportar i avaluar solucions particulars efectives tant en situacions de 

pobresa energètica com en situacions d’alt risc de patir-ne. 

 

Avaluació de recursos energètics renovables 

• Atlas de radiació solar a Catalunya 

Aquest treball, que s’inicià l’any 1982, va suposar la creació, amb la col·laboració de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, de la Xarxa Radiomètrica Solar de Catalunya. L’objectiu principal és 

conèixer amb precisió les dades corresponents a la radiació solar global i difusa rebuda en el 

territori català. Cal destacar la importància d'aquesta informació de base en àmbits tan diversos 

com l’aprofitament de les energies renovables, la meteorologia, la prevenció d’incendis, 

l’agricultura, l’arquitectura, l’ecologia, l’enginyeria mediambiental i molts d’altres. 

Al llarg de l’any 2009, s'ha continuat col·laborant amb la Universitat Politècnica de Catalunya per 

analitzar la informació sobre la radiació solar directa i difusa recollida per la xarxa radiomètrica de 

l’ICAEN i d'altres estacions de mesura. Igualment, s’ha realitzat un estudi d’elaboració de sèries 

anuals de referència de dades horàries de radiació solar global i difusa sobre superfície 

horitzontal per al seu ús en aplicacions energètiques (simulació detallada del comportament 

energètic d’instal·lacions solars tèrmiques i termoelèctriques, del comportament tèrmic 

d’edificis,...) Aquest treball, iniciat l’any 2008, ha finalitzat durant l’any 2009 i es preveu que estigui 

disponible a la web de l’ICAEN l’any 2010.  

 

Altres treballs 

• Realització d’un estudi sobre la “Gestió de la Demanda Elèctrica” (DSM en anglès). L’objecte del 

treball ha estat identificar i quantificar una sèrie de mesures de Gestió de la Demanda d’energia 

elèctrica aplicables a Catalunya i plantejar possibles accions a emprendre en el marc del Pla 

d’Acció 2006-2010 de la versió original del PEC 2015. 

L’estudi ha abordat els següents continguts: 

– Priorització de les diferents alternatives de DSM en els principals sectors consumidors: 

tecnologies, costos, viabilitat, ... 
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– Anàlisi de les dificultats amb les que es poden trobar les actuacions de DSM, cara a plantejar 

possibles solucions en la seva aplicació real. 

– Priorització de les línies d’actuació i establiment dels seus corresponents objectius. 

• Participació en una segona fase del “Projecte @O2 - Estudi ambiental, econòmic i social associat 

a l’aplicació de mesures orientades a la mitigació del canvi climàtic a Espanya” desenvolupat pel 

“Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos” (ISR) els anys 2007 i 2008. Aquest estudi inicial 

tenia com a principal objectiu analitzar les accions que poden dur a terme les empreses per a 

reduir la intensitat de les seves emissions de CO2.  

Un cop finalitzat l’estudi inicial, els diversos clients del projecte varen acordar ampliar l’abast de 

l’estudi, buscant assolir, per una banda, un major nivell de precisió en les mesures o projectes de 

reducció d’emissions plantejats i, per una altra, la fixació de nous objectius operatius. Així, al llarg 

de l’any 2009 s’ha dut a terme un nou treball consistent en una revisió de les mesures d’aplicació 

proposades anteriorment i en una modelització econòmica per estimar l’impacte econòmic, social i 

ambiental d’aquestes mesures, juntament amb l’elaboració d’escenaris (tendencial i amb la 

incorporació de les mesures) per a les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Aquest treball suposa disposar d’una anàlisi estratègica, que permet valorar, en termes generals, 

totes les implicacions que pot tenir en el conjunt d’Espanya l’adopció de mesures concretes per a 

la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’horitzó de l’any 2020. 

 

• Anàlisi territorial d’instal·lacions 

energètiques mitjançant el sistema 

d’informació geogràfic (SIG) de 

l’ICAEN. L’ICAEN, mitjançant el 

SIG que ha desenvolupat els 

darrers anys, realitza anàlisis de 

caràcter geogràfic d’instal·lacions 

energètiques existents o en 

projecte, i edita mapes 

d’informacions relacionades amb 

l’energia, com ara centrals o 

xarxes elèctriques, estacions 

transformadores, parcs eòlics, 

dades de radiació solar, etc. Les eines informàtiques disponibles en SIG permeten també ajudar 

en la presa de decisions de nous projectes energètics, valorant la seva idoneïtat tècnica, impacte 

en el territori, etc. 
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2.5// Regulació energètica 
Dins de l’àmbit de Regulació energètica, les tasques generals que es desenvolupen són: 

• Elaboració d’iniciatives de legislació, reglamentàries i normatives en el marc de les competències 

de la Generalitat de Catalunya en matèria d'energia. 

• Anàlisi de la normativa estatal i europea i realització de propostes de posicionament de la 

Generalitat de Catalunya envers les iniciatives legislatives, reglamentàries i normatives estatals en 

l'àmbit energètic. 

En concret, al llarg de l’any 2009 les tasques específiques més rellevants en aquest àmbit han estat: 

 

Anàlisi, al·legacions i propostes a diferents avantprojectes legislatius i normatius del Govern 
central 

D’entre aquests, cal destacar: 

• Ordre per la que es revisen els peatges d’accés a partir del 1 de juliol de 2009 i les tarifes i primes 

de determinades instal·lacions de règim especial. 

• Ordre per la que es revisen les tarifes elèctriques a partir del 1 de gener de 2010. 

• Ordre per la que se estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al 

subministrament d’últim recurs d’energia elèctrica i el procediment de càlcul i estructura de les 

tarifes d’últim recurs d’energia elèctrica. 

• Real Decret-llei pel que s’adopten determinades mesures en el sector energètic i s’aprova el bo 

social. 

• Resolució del Secretari d’Estat d’Energia per la que es determina el procediment de posta en 

marxa del bo social.  

• Ordre per la que es revisen els peatges i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions 

gasistes a partir del dia 1 de juliol de 2009. 

• Ordre per la que se estableixen els peatges i cànons associats a l’accés de tercers a les 

instal·lacions gasistes, la tarifa d’últim recurs, i determinats aspectes relatius a les activitats 

regulades del sector gasista per a l’any 2010.  

• Ordre per la que s’estableix el “Plan Contador”. 

• Ordre per la que s’estableix l’incentiu o penalització per a la reducció de pèrdues repercutit a les 

empreses distribuïdores. 

• Ordre per la que es regula, per a l’any 2008 i el primer semestre de 2009, la minoració de la 

retribució de l’activitat de producció d’energia elèctrica en l’import equivalent al valor dels drets 

d’emissió de gasos d’efecte hivernacle assignats gratuïtament. 
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• Reial Decret per adaptar disposicions del sector elèctric al que disposa la Llei sobre el lliure accés 

a les activitats de serveis i el seu exercici. 

• Reial Decret per adaptar disposicions del sector d’hidrocarburs al que disposa la Llei sobre el lliure 

accés a les activitats de serveis i el seu exercici.  

• Reial Decret pel que s’adapten determinades disposicions en matèria d’energia i mines al que 

disposa la Llei de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés 

a les activitats de serveis i el seu exercici. 

• Reial Decret de procediment de resolució de restriccions per garantia de subministrament. 

• Procediments d’Operació (P.O.) de la xarxa de transport: 

– P.O. 4.0. Gestió de les interconnexions internacionals. 

– P.O. 13.1. Criteris de desenvolupament de la xarxa de transport. 

– P.O. 13.3. Instal·lacions de la xarxa de transport: criteris de disseny, requisits mínims i 

comprovació de l’equipament i posta en servei. 

• Versions tercera, quarta i cinquena de propostes de Procediments d’Operació bàsics de la xarxa 

de Distribució (P.O.D.). 

• Ordre per la que s’efectua la Convocatòria dels plans per a realitzar la neteja de la vegetació dels 

marges per on passen línies elèctriques de distribució. 

• Reial Decret pel que s’estableix el preu i les condicions de cessió dels drets de cobrament al Fons 

de Titulització del Dèficit del Sistema Elèctric, es desenvolupen les característiques de l’Actiu i del 

Passiu del Fons i es regulen la Comissió Interministerial que tindrà com a finalitat vetllar pel 

correcte compliment de les condicions en que s’han d’executar les tasques assignades a la 

societat gestora del Fons de Titulització del Dèficit del Sistema Elèctric. 

• Disposicions addicional i finals que s’inclouran al Reial Decret pel que es regula la liquidació de la 

prima equivalent a les instal·lacions de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica en 

règim especial. 

• Proposta de modificació del Reial Decret 1955/2000. 

• Proposta de modificació del Reial Decret 1434/2002. 

• Reial Decret pel que es modifica el Reial Decret 61/2006, de 31 de gener, pel que fa a les 

especificacions tècniques de gasolines i gasolis i utilització de biocarburants. 

 

Altres actuacions rellevants en l’àmbit de la regulació energètica 

• Comentaris a l’esborrany de document sobre “La agenda de política energética para la presidencia 

española de la UE durante el primer semestre de 2010”. 
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2.6// Recerca i desenvolupament en l’àmbit energètic 
 

En aquest àmbit, cal destacar dues actuacions: 

• Activitats de l’Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (IREC). 

Des de la seva creació l’any 2008, l'IREC —en el qual hi participa com a soci fundador el 

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya— s’ha consolidat com un 

centre de referència per a canalitzar la promoció de la investigació i el desenvolupament tecnològic 

en l’àmbit energètic a Catalunya. 

 

 

 

L'Institut compta amb dues seus, una a Barcelona i una altra a Tarragona. La seu de Barcelona 

treballarà principalment en els camps de l’estalvi i l’eficiència energètica aplicats als diferents 

sectors econòmics del país, les xarxes elèctriques i la captura i el confinament de CO2; mentre que 

la de Tarragona centrarà la seva activitat en la investigació en biocombustibles i en energia eòlica 

marina, entre d'altres. L’Institut compta també amb un Laboratori d’Electrònica de Potència, una 

àrea destinada a la investigació en recerca, disseny i caracterització de materials per a utilitzacions 

energètiques, i una àrea dedicada a la investigació sociotècnica en l’àmbit de l’energia. 

L’IREC suposarà una inversió total de 28 milions d’euros i es finançarà gràcies a les aportacions 

públiques, mitjançant les aportacions del membres del seu patronat i la venda dels seus serveis a 

El conseller Antoni Castells en l’acte d’inauguració de la seu de Tarragona de l’IREC 
(novembre 2009) 
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empreses del sector. Quan estigui a ple rendiment, ocuparà més de 160 professionals, la majoria 

dels quals seran científics i enginyers especialitzats en l'àmbit de l’energia. 

• Participació en el procés d’elaboració del Pla de Recerca i Innovació 2010-2013. 

L’ICAEN participa en el procés d’elaboració del Pla de Recerca i Innovació 2010-2013, 

fonamentalment en els àmbits relacionats amb l’energia. Igualment, ha participat en el Mapa de 

reptes del projecte de focalització Catalunya Recerca i Innovació 2020. 

 

2.7// Altres activitats 

• Aplicació informàtica per a la gestió documental i integració amb la futura intranet. S'ha fet 

l’anàlisi funcional i tecnològic d’una nova aplicació informàtica de gestió documental. L’objectiu és 

proporcionar un marc documental que proveeixi a l’Àrea de Planificació Energètica d’una 

estructura i organització de documents que n’asseguri una gestió àgil i dinàmica, que proporcioni 

les eines necessàries per a la recuperació dels continguts, la seva publicació a la futura intranet 

de l’ICAEN, i n’asseguri l’accés i ús profitós.  

 29



 
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA 
MEMÒRIA 2009 
 

  

3// ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 

Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica estan determinades per les directrius establertes en el 

Pla de l’Energia de Catalunya i el corresponent pla d’actuació, i per la definició i posada en pràctica 

de les actuacions previstes al Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2009-

2012 (PAE4+) de l’Estat Espanyol a l’àmbit territorial català, especificades al conveni signat entre 

l’Estat Espanyol i la Generalitat, el 17 d’abril de 2008 per al període 2008-2012. 

El Pla de l'Energia defineix una estratègia molt clara en estalvi i eficiència energètica, amb la finalitat 

de reduir les ineficiències i els consums innecessaris fins al límit tècnicament, econòmica,  social 

possible i viable, per arribar a una reducció anual de la intensitat energètica a Catalunya de l’1’74%. 

Aquesta reducció significa un estalvi energètic de 750.000 tep el 2010 respecte l'escenari BASE, que 

és el que segueix una evolució tendencial sense cap mesura addicional d'estalvi. 

En aquesta direcció s'han desenvolupat durant el 2009 un seguit d'accions d'estalvi i eficiència 

energètica en els sectors domèstic, d'edificis, serveis, industrial, del transport, primari i de la 

transformació de l'energia a Catalunya, amb un pressupost global al voltant dels 54,06 milions d’euro, 

dels quals 41,63 provenen de l’Estat espanyol, a través del conveni IDAE-ICAEN. 

Els objectius particulars de les accions de 2009 han estat els següents: 

• Aconseguir una millora immediata de l’eficiència energètica potenciant la inversió a través de 

les subvencions. 

• Aconseguir que l’estalvi i l’eficiència energètica siguin pràctica habitual en la societat catalana, 

mitjançant la proposta i aplicació de normatives i regulacions. 

• Crear un marc social i tècnic favorable al desenvolupament de les tecnologies eficients. 

Aquests objectius han anat adreçats a cadascun dels sectors consumidors específics:  

• domèstic i edificis, 

• serveis públics  

• industrial,  

• transport,  
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• primari, 

• transformació de l’energia, 

• empreses de Serveis Energètics (ESE) 

 
 

3.1// Sector domèstic 

En 2009, les actuacions realitzades en el sector domèstic han incidit en la modificació a la baixa dels 

 consums energètics de les llars.  Aquesta és la raó que ha mogut a fer de nou la campanya de 

renovació d'aparells domèstics: el pla Renove d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aires 

condicionats. La durada del Pla ha estat de 3 mesos i mig, de l’1 de setembre al 15 de desembre, tot i 

que a la primera setmana de novembre ja s’havia exhaurit el pressupost disponible per a 

electrodomèstics.  

Els ajuts econòmics, que en cap cas podien superar el 25% del preu de l’aparell, i el nombre 

d’expedients sol·licitats per tipologia d’aparell, han estat els següents: 

• 85 € per a un aparell frigorífic de classe A (17.643 ajuts), 105 € si era de classe A+  (8.103 

ajuts), i 125 € si era de classe A++ (197 ajuts), en total 25.943 ajuts. 

• 85 € per a rentadores i rentaplats de classe i eficiència de rentat A (14.521 ajuts). 

• 105 € per a rentadores de classe A, eficiència de rentat A i un consum energètic igual o 

inferior a 170 Wh/kg (23.384 ajuts). 

• 70 € per a forns de classe A (3.595 ajuts). 

• 400 € per a calderes de condensació, de potència tèrmica inferior a 70 kW i destinades a 

instal·lacions de calefacció individual (4.911 ajuts). 

• 100 € per a aparells d'aire condicionat de classe A o superior, alimentats amb electricitat i 

amb una potència tèrmica màxima de 15 kW (648 ajuts). 

Es van tramitar un total de 73.002 

expedients, que van sol·licitar un total de 

7.713.397 € per a la renovació d'aquests 

aparells. S'estima que els plans de 

renovació de calderes i escalfadors 

domèstics que s'han portat a terme entre 

2005 i 2009 fan possible un estalvi anual 

de 3.594.000 kWh.  
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En algunes d'aquestes renovacions es poden produir estalvis en el consum d'energia d'un 40%, i 

s'estima que la renovació de tots els electrodomèstics d'una llar equivaldria, de mitjana, a un estalvi 

d'un 12% del seu consum.  

Millora de l'eficiència energètica dels edificis existents 

Una mesura important per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis existents és a través de 

l'ordre reglada per a la subvenció de l'estalvi i l'eficiència energètica ECF/367/2009. Aquesta ordre 

subvencionava explícitament les auditories energètiques a edificis existents, les actuacions per a la 

millora de l'envolupant tèrmica en edificis no residencials, la millora o substitució dels equipaments 

tèrmics existents, que inclouen aquells que regula el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis 

(RITE), les instal·lacions de calefacció, refrigeració, climatització i generació d'aigua calenta sanitària, 

i la millora o substitució de l'enllumenat interior i de façanes. En tots aquests casos, se 

subvencionaven igualment els sistemes de gestió i control.  

En total, s’han demanat 623 sol·licituds d'ajut per auditories energètiques (d'edificis i serveis), 196 per 

a la millora de l'enllumenat interior, 225 sol·licituds per a la millora de l'equipament tèrmic i 36 

sol·licituds per a la millora de l'envolupant tèrmica. 

De manera similar als anys 2006 i 2007, l’any 2009 s’ha signat un conveni amb el Departament de 

Medi Ambient i Habitatge, dotat amb 2.500.000 €, amb l’objectiu de subvencionar les millores 

energètiques en l’envolupant tèrmica dels habitatges. Aquestes millores consistien en reforçar 

l’aïllament dels tancaments, el canvi de finestres per d’altres de més eficients i la renovació de 

cobertes.  

 

Aquesta línia de subvenció s’ha incorporat dintre de la 

línia global d’ajuts del propi Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. En la convocatòria del 2009 s’han 

presentat 233 expedients per un pressupost total d'obra 

de 8.923.876 € i un import de subvenció de 2.373.023 €. 

Es preveu donar continuïtat a aquest conveni, ja que 

incideix de manera important en l’eficiència energètica 

dels edificis d’habitatges dels sectors socials més 

desafavorits.  

En l’àmbit de d’edificis també l’any 2009 s’han afegit 

proveïdors de tecnologies i serveis eficients del sector 

domèstic i terciari a la base de dades del cercador al 
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web de l’Institut Català d’Energia, coincidint amb la publicació del Pla Renova’t de finestres i 

enllumenat interior per aquests sectors. 

 

L’acord de Govern d’estalvi i eficiència energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya 

Cal esmentar les actuacions desenvolupades en l'àmbit de la millora de l'estalvi i l'eficiència 

energètica en els edificis de la pròpia Generalitat de Catalunya. Aquestes actuacions neixen amb 

l'acord de Govern aprovat el 24 d'abril de 2007 per a promoure el bon ús de l'energia en els edificis i 

dependències de la Generalitat de Catalunya. L'aplicació d'aquest acord de Govern preveu assolir un 

estalvi de l'11% del consum d'energia respecte a les previsions per a 2015 en un escenari tendencial. 

L'objectiu d'estalvi d'energia per 2015 és de 150 GWh, amb una reducció de la factura energètica de 

14 M€. 

L'acord de Govern inclou diferents àmbits com ara el coneixement dels consums d'energia dels 

edificis de la Generalitat de Catalunya, la implantació d'un sistema de gestió energètica en els edificis 

que tinguin un consum superior a 200.000 kWh/any i una actuació específica en aquests edificis: una 

auditoria energètica obligatòria, la designació d'un gestor energètic, l'execució obligatòria de les 

accions identificades per a l'estalvi d'energia amb una amortització inferior a quatre anys, entre 

d’altres accions. També inclou un pla d'informació i formació per als treballadors de la Generalitat de 

Catalunya. 

En el primer semestre del 2009, s’ha finalitzat l’informe corresponent al conjunt de les actuacions 

realitzades durant el 2008, amb el resultat d’una inversió consolidada de 4,6 M€ per al conjunt de la 

Generalitat de Catalunya en projectes d’estalvi i eficiència energètica. En aquest marc, s’han finalitzat 

les inversions en matèria d’eficiència energètica arran dels convenis signats amb Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya, GISA i el Departament de Presidència.  

 
L’acord de Govern ha permès, a més, finalitzar un total de 

81 auditories energètiques a edificis de la Generalitat de 

Catalunya. D’altra banda, els diferents departaments han 

nomenat els seus gestors energètics, que segueixen un 

programa de formació específica.  

 

Per tal de facilitar la realització de les inversions 

corresponents a les propostes de millora identificades, 

l’Institut Català d’Energia està en vies de preparació d’un 

acord de Govern per a permetre que l’empresa 

EFICIENCIA ENERGÈTICA S.A (EFIENSA) esdevingui un 

mitjà propi de la Generalitat de Catalunya per a la licitació 
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de les inversions en projectes a Empreses de Serveis Energètics. Finalment, també cal destacar, en 

aquest àmbit, la realització de la nova licitació del subministrament d’energia elèctrica a mitja tensió 

per als Departaments de la Generalitat de Catalunya, que ha aconseguit reduir els preus de l’energia 

subministrada entre un 5 i un 10% respecte a la darrera licitació realitzada. D’altra banda, s’està 

preparant la licitació del subministrament a baixa tensió, que està prevista realitzar en el decurs del 

primer trimestre del 2010. 

 

Millora de l'eficiència energètica en la nova edificació 

Les actuacions sobre la nova edificació realitzades el 2009 s'han centrat en potenciar la certificació  

d’eficiència energètica d'edificis. L'Institut Català d'Energia gestiona el Registre de Certificats 

d'Eficiència Energètica d'Edificis de Nova Construcció i les línies d'ajuts a l'estalvi i l'eficiència 

energètica per a edificis d'alta qualificació energètica.  

També existeixen línies d’ajut per a la 

formació energètica destinada als 

professionals i prescriptors de l'edificació. 

Enguany s’ha posat en marxa un servei 

d’assistència tècnica on-line pels usuaris de 

les eines LIDER i CALENER per a la 

realització de la Certificació d’Eficiència 

Energètica d’Edificis nous. Així mateix, s’ha 

modificat substancialment la informació sobre 

certificació inclosa en el web de l'Institut 

Català d'Energia, per tal de facilitar la 

tramitació d’aquest certificat. 

En aquest sentit, l'ordre reglada per a la 

subvenció de l'estalvi i l'eficiència energètica 

ECF/407/2009 subvencionava estudis per a 

la millora de la qualificació  energètica 

d'edificis de nova construcció i rehabilitacions importants; s’han sol·licitat 25 ajuts a la convocatòria. 

Igualment, subvencionava el sobrecost de la construcció d'edificis amb una qualificació energètica A o 

B respecte els mínims obligats pel Codi Tècnic de l'Edificació i el Decret d'Ecoeficiència; s’han 

sol·licitat 40 ajuts dins aquesta línia de subvenció. 
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En l’àmbit de formació i difusió en tecnologies energètiques en l’edificació, l’any 2009 s’han publicat 

en l’ordre concursal de formació (ECF/410/2009) cinc línies d’ajut, amb un total de 75 sol.licituts 

rebudes amb una subvenció total sol.licitada de 215.659€. 

 
 

3.2// Serveis públics 

En aquest àmbit, les actuacions dutes a terme per l’Institut Català d’Energia en 2009 s'han basat en 

reduir el consum d'energia dels espais urbans i els serveis amb l'aplicació de criteris d'eficiència 

energètica en el seu disseny i amb incentius per millorar el rendiment dels equips consumidors.  

Pel que fa a l'enllumenat públic, la principal actuació ha estat la línia de subvenció per la millora o 

substitució d'enllumenat exterior en l'ordre reglada ECF/407/2009, a la qual s'han sol·licitat 181 ajuts 

corresponents principalment a ajuntaments catalans. En aquesta línia també hi té cabuda la millora 

d’enllumenat d’urbanitzacions o polígons, però del pressupost sol·licitat suposa menys del 5% del 

total. 

Referent a la gestió de la despesa energètica municipal l’any 2009 es va publicar a l’ordre d’ajut de 

formació una línea anomenada d’assessorament a col·lectius pensada per a que les Agències Locals 

puguin oferir un servei de caracterització energètica als seus municipis. Les peticions en aquest línea, 

amb 250.000 € de pressupost, han estat de 12 expedients, en l’àmbit municipal i amb un ajut total de 

poc més de 400.000 €. 

Les plantes dessaladores i depuradores d’aigües són també serveis municipals de gran consum, però 

atesa la similitud d’aquestes plantes amb les industrials, s’ha preferit donar dades sobre els ajuts en 

millores d’eficiència energètica en aquestes dins del capítol dedicat al sector industrial. 

 

3.3// Sector industrial 

Les actuacions en el sector industrial en el decurs de 2009 s'han centrat en la reducció de la seva 

intensitat energètica. Amb aquest objectiu en el punt de mira, s'han portat a terme actuacions per 

promoure les inversions en estalvi i eficiència energètica, assessorar les empreses sobre com millorar 

la seva eficiència i per introduir la figura de les empreses de serveis energètics i generalitzar la gestió 

de l'energia en tots els àmbits industrials. 
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Per promoure inversions industrials, s'ha donat suport als projectes de renovació de tecnologies de 

procés intensives en energia, facilitant subvencions per a la millora de l'eficiència energètica, 

substituint equips antics per altres de nous, d'alta eficiència, o instal·lant equips que millorin el procés 

productiu reduint el seu consum energètic. També s'ha donat assessorament a totes les indústries 

catalanes que ho han sol·licitat per tramitar els Ajuts d’Estat a nivell Europeu. En aquest sentit 

l’empresa Ciments Molins, entre d’altres, ha rebut un important ajut econòmic amb l’assessorament 

de l’Institut Català d’Energia durant la seva tramitació  el 2008.  

En resum, a l'ordre de concurrència competitiva per a la subvenció de l'estalvi i l'eficiència energètica 

en l’àmbit de la indústria ECF/406/2009, s'han sol·licitat 21 projectes especials amb tecnologia eficient 

emergent amb un ajut total de 4,7 M€ i 221 projectes de millora d'un procés industrial amb un ajut 

total de 12,4 M€. En l'ordre reglada per a la subvenció de l'estalvi i l'eficiència energètica 

ECF/407/2009, s'han sol·licitat 60 auditories a empreses industrials amb un ajut total de 0,45 M€, més 

73 auditories a tallers o empreses industrials amb 

baix consum energètic amb un ajut total de 0,25 M€, i 

236 projectes per a la renovació d'equipaments 

auxiliars industrials amb un ajut total de 7,2 M€.  

Quant als projectes subvencionats en 2008, i 

realitzats durant el 2009, es pot citar els següents 

entre els de major pressupost i innovadors: canvi del 

forn intermitent per un forn túnel a Refratechnick 

Ibérica,  la substitució del forn de fusió en l’empresa 

Castellar Vidrio, o la Millora en la fabricació de 

carbonat càlcic precipitat a Argelaguer per l’empresa 

Cales de Llierca. 

En la mateixa línia, s'ha fet durant el 2009 el seguiment dels ajuts atorgats el 2007, per avaluar 

l'efectivitat de les línies de subvenció. S’han comprovat uns 150 ajuts en inversió i uns 70 ajuts per 

auditoria energètica. Gràcies a la comprovació de les subvencions atorgades s’ha pogut comprovar 

que l’estalvi energètic assolit ha estat en la gran majoria dels casos el previst, tot i que la reducció de 

la producció degut a la crisi econòmica, l’aturada de línies productives i la producció intermitent ha 

allargat el retorn de la inversió. 
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L’any 2008, es va obrir una nova línia d’ajut en l’ordre reglada per a totes aquelles renovacions dels 

equips actuals o la incorporació de nous equips amb tecnologia de major eficiència energètica en 

instal·lacions actuals de potabilització, abastament, depuració d’aigües residuals i dessalinització  de 

titularitat pública. En 2009, el pressupost era de 200.000 €, i s’han presentat un total de 16 

expedients, corresponents a un import d’ajut sol·licitat de 234.682 €. 

Respecte a l'assessorament en la millora de l'eficiència i la generalització de la gestió de l'energia en 

el sector industrial, a banda de les subvencions a auditories esmentades, s'ha millorat el servei en 

línia de la base de dades de proveïdors de tecnologies d'eficiència i serveis, i s’ha implementat un 

servei d’assessorament per petites indústries a través d’un conveni amb PIMEC, que ha permès 

arribar durant el 2009 a més de 800 empreses. En aquest sentit s’ha publicat, a l’ordre d’ajut de 

formació una línia anomenada d’assessorament a col·lectius pensada per a que tot tipus d’associació 

empresarial pugui oferir un servei d’assessorament sobre eficiència energètica pensat per a petits 

consumidors. Les peticions atorgades en aquest línea de baix pressupost han estat de 4 en l’àmbit 

empresarial i amb un ajut total de poc més de 100.000 €. 

L'Institut Català d'Energia ha continuat amb el programa PAGE (Programa d’Assistència a la Gestió 

Energètica) a través del qual posa a disposició de les empreses industrials amb un alt consum 

d'energia, 200 en total,  un agent operador que actua com enllaç entre l’administració i l'empresa en 

termes d’energia. Segons les necessitats i els requeriments d'aquestes empreses, aquest tècnic pot 

orientar-les i ajudar-les a rebre els serveis que ofereix l'Institut Català d'Energia. Així, per exemple, 

aquest agent està permanentment a disposició de l'empresa per ajudar-la en la tramitació de 

subvencions, per donar informació tècnica o de mercat, informar-la sobre les noves regulacions, etc., 

  

3.4// Sector transport 

Les accions de l'Institut Català d'Energia en el sector del transport han continuat en els àmbits de la 

mobilitat i la diversificació energètica. 

Seguint amb aquesta orientació, en 2009 s'ha publicat la línia d'ajuts d'estalvi i eficiència energètica 

per a la redacció, accions pilot i implantació de plans de mobilitat urbana energèticament eficients, 

que inclouen la planificació de la mobilitat en l’entorn urbà, plans per a polígons industrials i per als 

desplaçaments de centres d'empreses. S'han sol·licitat 14 Plans de Mobilitat, 1 prova pilot, i 3 estudis 

de viabilitat; l'ajut sol·licitat suma 882.000 €. Aquesta quantitat correspon al 60% del cost dels plans 

esmentats. 

De les accions subvencionades el 2008, cal destacar l’anàlisi de la gratuïtat del bitllet de transport 

públic infantil al Camp de Tarragona. 
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S’ha publicat una línia d’ajuts tant per a la redacció del pla de desplaçament per empreses com per 

mesures específiques que se’n desprenguin, amb un ajut del 60% de la inversió total de l’actuació. 

Per mitjà de l’eina simplificada elaborada el 2008 per l'ATM i el Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques  que ajudava a redactar el Pla de Desplaçament d’Empresa i que aplicava a les 

empreses privades de més de 500 treballadors i a les públiques de més de 200 treballadors, l'Institut 

Català d'Energia ha redactat el seu propi Pla de desplaçament al nou edifici del carrer Pamplona, 113. 

També cal afegir que l'Institut Català d'Energia ha  incorporat un mòdul de quaranta hores lectives 

sobre mobilitat energèticament eficient a la 4rta edició del Curs de Mobilitat i de Gestió Energètica 

Sostenible que imparteix la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura. 

S'han consolidat les accions per afavorir la introducció de la bicicleta com element de transport públic 

als municipis, fent que formi part de la cadena intermodal. Per aquesta raó s'ha publicat la línia d'ajuts 

per a  la implantació de sistemes de transport de bicicleta pública, que ha rebut 3 sol·licituds per la 

qual es compromet una inversió de 533.636 €. Els ajuts cobreixen la totalitat del cost d'implantació del 

sistema i la seva operativa el primer any amb un màxim de 200.000 €, però els municipis han de 

garantir la seva viabilitat econòmica i de funcionament durant tres anys. En aquest sentit s’ha posat 

en servei els sistemes de St. Andreu de la Barca, Granollers i Girona, que va rebre l’ajut el 2008. 

També s'ha consolidat la formació en conducció eficient de turismes. En 2009, s'han format més de 

3.000 conductors i prop de 500 professors, per línia d’ajut, i s’ha contractat el Reial Automòbil Club de 

Catalunya per impartir 1.500 cursos adreçats a col·lectius durant el 2010. S'ha preparat la formació 

per al 2010, publicant una línia d'ajuts on s’han sol·licitat 18.440 € per part de 3 escoles per la 

formació de gestors de mobilitat; 1,8 M€ per a la formació de conductors de turismes en 102 centres, i 

2,3 M€ per a la formació de conductors de vehicles industrials en 44 centres. Aquests cursos seran 

impartits per les autoescoles i les associacions d'autoescoles catalanes. 
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Arran dels 200 professors formats l’any 2008 per l'Associació Professional del Transport i Serveis 

Sectorials de Catalunya, APROTRANS i l’Institut Català d'Energia, enguany s’han format uns 800 

conductors de vehicles industrials, amb la participació de més de 20 centres de formació en transport, 

i autoescoles, tals com La Seu 3, I’Institut de Formació en Logística i Transport (IFLT), el Reial 

Automòbil Club de Catalunya, etc...  

També s'han potenciat les accions per promoure la gestió de les flotes de transport per carretera de 

vehicles pesants, tant de mercaderies com de viatgers; s’ha realitzat el 1er Curs de gestió de flotes 

amb la participació de més de 100 professionals impartit per SGS, i s’han realitzat 12 auditories a 

empreses entre les que s’hi troben Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Transports Egara i 

Soler i Sauret per viatgers, i Cartronages de Penedés, i Tranportes Cirera per a mercaderies.  

Igualment, per tal de potenciar les tecnologies eficients de gestió de combustible i de rutes en 

aquestes flotes de vehicles, l'Institut Català d'Energia ha publicat una línia d'ajuts dotada amb 311.000 

€ que ha permès finançar el 40% de la inversió en noves tecnologies de 25 empreses del sector.  

Pel que fa a la promoció de la diversificació energètica 

en el sector, tant en vehicles industrials com de turisme, 

s'ha publicat una línia d'ajuts per a vehicles propulsats 

amb gas natural, gasos liquats del petroli o de propulsió 

elèctrica. S'han subvencionat 539 vehicles de turisme i 

138 vehicles industrials, on val a destacar la renovació 

de vehicles amb un ús intensiu com ara els destinats al 

servei del taxi que han incorporat a la seva flota 92 

vehicles híbrids (electricitat i gasolina), 172 amb GLP i 3 

vehicles amb GNC. Amb totes aquestes actuacions, 

enguany més de 500 vehicles d’aquest sector ja es 

mouen amb combustible alternatiu. 
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Aquest 2009, s’ha treballat intensament en el desenvolupament i la implantació del vehicle elèctric a 

Catalunya, i concretament s’ha creat la Comissió encarregada de redactar l’estratègia d’Impluls del 

Vehicle Elèctric, l’IVECAT, coordinada per l’ICAEN, i participada pels següents Departaments de la 

Generalitat: Presidència, Vicepresidència, Medi Ambient i Habitatge, Innovació, Universitat i Empresa, 

Política Territorial i Obres Públiques, Educació i Economia i Finances . En aquest sentit, el mes de 

novembre 2009 es va celebrar la primera Jornada sobre vehicle elèctric, sota el títol “Els reptes del 

vehicle elèctric a Catalunya i les necessitats dels municipis”, amb una assistència superior a 200 

persones.. 

Pel que fa a la promoció de la mobilitat sostenible, l’Institut Català d’Energia ha participat activament 

en l’onzena edició de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.  

Així mateix l’Institut Català d’Energia, ha col·laborat  en diversos estudis elaborats per les següents 

Entitats: 

• CITCEA per l’Anàlisi de les Millores en Eficiència Energètica aplicables al Tramvia 

• CINESI Consultoria de Transport, per l’estudi del funcionament dels Sistemes de Bicicleta 

Pública a Catalunya als 2 anys de donar Servei 

• Institut Cerdà per l ‘Estudi Energètic de solucions aplicables en intercanviadors modals 

• Formaplan i Consell Comarcal del Bages, per l’Estudi de viabilitat tècnica i economia de la 

posta en Servei d’un sistema de Vanpooling a la Comarca del Bages. 

 

3.5// Sector primari 

Les accions realitzades dins el sector primari han tingut com a objectiu prioritari millorar l'eficiència 

energètica amb una millor tecnologia i incentivar pràctiques més eficients en l'agricultura, ramaderia o 

pesca partint del Conveni Marc amb el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, signat el 

setembre de 2006. 

S'ha donat formació a agricultors a través de 9 jornades o cursos de formació en l’àmbit de l’estalvi i 

l’eficiència energètica en el sector agroalimentari  i s'han fet 51 diagnòstics sobre el consum i 

l'eficiència energètica de sales d’especejament. 

En el sector pesquer el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos ha fet 35 avaluacions 

energètiques a vaixells de pesca, d'arrossegament i d'encerclament, després de valorar els resultats 

obtinguts en cinquanta diagnosis de vaixells pesquers fetes el 2008. 
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3.6// Sector de la transformació de l'energia 

En el sector de la transformació de I'energia s'ha donat impuls a les cogeneracions  (segons la 

Directiva europea 2004/8/CE) mitjançant subvencions a estudis de viabilitat i diagnòstics energètics, 

per tal de fomentar la renovació de la cogeneració industrial existent i millorar el seu rati d'eficiència. 

Fora de l’àmbit industrial s'han subvencionat 5 projectes de cogeneració d'alta eficiència en el sector 

terciari amb un ajut de 510.000 €, i també s'ha obert una nova línia d'ajut a projectes de 

microcogeneració, amb potències per sota dels 150 kWe, dels que s’han sol·licitat 14 expedients amb 

un ajut total de 625.000 €. També s’han sol·licitat 54 ajuts a auditories energètiques i estudis de 

viabilitat de plantes de cogeneració amb un ajut total de 500.000 €. 

Com a mostra del foment de la microcogeneració per part de l’Institut Català d’Energia, aquest ha 

participat activament en l’organització de la 1era Jornada de Cogeneració i Microcogeneració en 

l’edificació. 

3.7// Empreses de serveis energètics 

En l'ordre reglada per a la subvenció de l'estalvi i l'eficiència energètica ECF/407/2009, la línea 

d’Estudis i elaboració de documentació tècnica i legal per a l’externalització de la propietat i/o gestió 

d’instal·lacions energètiques cap a empreses de serveis energètics, ha rebut 11 peticions per part  

d’empreses industrials, majoritàriament, amb un import sol·licitat de 111.285 €.  

L’any 2009 l’Institut Català d’Energia, a través d’EFIENSA,  ha treballat  intensament, a fi de localitzar 

possibles equipaments que podrien veure’s beneficiats per un contracte amb una Empresa de Serveis 

Energètics, , amb l’objectiu d’aconseguir  una millora de l’eficiència energètica, un bon manteniment 

de les instal·lacions i les inversions necessàries per a la implantació de la tecnologia més eficient al 

llarg del temps.  

En l’àmbit de la difusió cal destacar l’elaboració de 3 documents 

publicats al web de l’ICAEN, que informen sobre el concepte 

d’Empresa de Serveis Energètics i detallen les possibles 

modalitats de contracte, facturació i finançament. 

Com a mostra de l’impuls de la cogeneració, es pot citar un dels 

projectes en que l’Institut Català d’Energia ha donat garantia 

tècnica per un préstec gestionat per l’Institut Català de Finances: 

una instal·lació de cogeneració amb un motor de 1.064 kW 
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alimentat amb Gas Natural per a la generació d’electricitat i energia tèrmica, per part de l’empresa 

NIXA situada a Granollers. 

 

3.8// Altres actuacions sobre l'entorn social i tècnic 

No totes les actuacions en estalvi i eficiència energètica 

s'adrecen a tecnologies o sectors . Hi ha actuacions 

adreçades a millorar la seva presència en els òrgans de 

decisió en matèria energètica i a millorar l'oferta tecnològica 

en l'àmbit de l'eficiència energètica, ja sigui promovent la 

innovació o promovent l'aliança d'empreses amb activitats 

que es reforcen i complementen en aquest àmbit. 

 

Destaquen, d'entre totes aquestes accions, les següents: 

• Inclusió de l'Institut Català d'Energia en el Patronat que dirigeixen l’ITEC i l’IMAT amb 

l’objecte d’emetre documents d’aplicació del Codi Tècnic reconeguts.  

• Un servei d'accés a instrumentació portàtil per a la realització d'inspeccions, diagnòstics i 

auditories energètiques. 

• Signatura del Conveni per a la “Caracterització Energètica del Municipi”  amb l’Agència Local 

d’Energia del Maresme. 

• Redacció del document per un curs de formació universitària en eficiència energètica per 

posar-lo a disposició de qualsevol organisme que el vulgui impartir.  

• Una col·laboració continua amb les associacions de tècnics energètics a Catalunya. 

• Jornades i conferències sobre solucions i serveis per a l’eficiència energètica arreu del país. 

• Organització d’una Jornada per a la presentació dels Ajuts d’Estat que publica anualment 

l’IDAE.  

• Consolidació del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) superant les 50 

empreses associades i endegant 8 projectes col·laboratius, entre el que podem destacar com 

als més avançats: la implantació d’infraestructures per el vehicle elèctric, el fred activat 

tèrmicament i l’aplicació dels contractes de Serveis Energètics en l’enllumenat públic. 
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• Participació de l’Institut Català d’Energia en la consolidació de l’Institut de Recerca de Energia 

de Catalunya (IREC). Aquest organisme durant el 2009 ha consolidat la seva creació amb un 

fort creixement en aquest any inicial. L’IREC i l’ICAEN mantenen una estreta comunicació 

periòdica a banda de col·laborar en diversos projectes (Infrastructures pel vehicle elèctric, fred 

activat tèrmicament, etc...) 

• Participació a la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética (PTE-ee), a fi de 

poder incidir en la nova normativa en temes d’eficiència energètica. 

• Garantia tècnica dels projectes que han demanat la línea de finançament que ofereix l’ICF a 

través de diverses entitats bancàries. 

 

3.9// Resum de les subvencions en matèria d’estalvi i 
eficiència energètica 

 

Les taules de la pàgina següent mostren les dades de la convocatòria de subvencions del 2009 en 

matèria d’estalvi i eficiència energètica. Es presenta, pels diferents tipus de sol.licitant, les dades del 

nombre de sol.licituds rebudes, els imports sol.licitats i la dotació pressupostària inicial per partides i 

la final (després de la redistribució d’algunes partides). 

 

A data 31 de desembre de 2009 no es disposa encara de les dades de resolució d’atorgament de 

subvencions. 
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 Tipus   Empreses    Famílies  

 Altres 
institucions 

sense finalitat 
de lucre  

 Fundacions  
 Corporacions 

locals  
 Altres Ens*  

 Universitats 
Públiques  

TOTAL

Auditories 404 4 19 25 284 45 781
Cogeneracions 18 0 0 0 0 1 19
Edificis 247 41 14 13 231 33 578
Empreses de serveis 
energètics

2 0 1 0 3 5 11

Formació 146 54 17 11 53 1 282
Potabilització 4 0 0 0 3 1 8
Procés 427 0 0 0 0 0 427
Projectes especials 19 0 0 2 0 21
Terciari 125 15 6 3 34 1 183
Transport 654 113 0 1 30 26 824

TOTAL 2046 172 93 58 598 165 1 3133 3.133

 Import sol∙licitat   Empreses    Famílies    Altres ISFL    Fundacions  
 Corporacions 

locals  
 Altres Ens*  

 Universitats 
Públiques  

TOTAL

Auditories 1.734.154 € 9.673 € 57.775 € 70.615 € 858.787 € 150.009 € 2881013

Cogeneracions 1.099.021 € 0 € 0 € 0 € 0 € 35.719 € 1134740
Edificis 4.387.175 € 262.117 € 195.751 € 324.078 € 4.952.248 € 1.178.152 € 11299520
Empreses de serveis 
energètics

12.510 € 0 € 18.000 € 0 € 35.775 € 45.900 € 112185

Formació 3.868.275 € 588.748 € 148.047 € 78.680 € 216.469 € 15.000 € 4915219
Potabilització 113.016 € 0 € 0 € 0 € 8.054 € 5.500 € 126570

Procés 19.623.309 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19623309

Projectes especials 4.736.227 € 0 € 0 € 12.693 € 0 € 4748920
Terciari 1.965.214 € 51.942 € 178.593 € 27.731 € 531.914 € 57.807 € 2813202
Transport 4.483.657 € 249.605 € 0 € 2.000 € 1.361.788 € 420.000 € 6517050

TOTAL 42.022.558 € 573.337 € 1.038.867 € 572.471 € 7.839.939 € 2.109.556 € 15.000 € 54171728,14 54.171.728 €

 Pressupost 
disponible 

 Empreses    Famílies    Altres ISFL    Fundacions  
 Corporacions 

locals  
 Altres Ens*  

 Universitats 
Públiques  

TOTAL

Auditories 760.000 €         10.000 €       22.500 €                10.000 €              467.500 €              130.000 €       1.400.000 €    

Cogeneracions 240.000 €         ‐  €             10.000 €                ‐  €                     20.000 €                30.000 €          300.000 €       

Edificis 2.020.000 €      74.500 €       100.000 €              133.000 €            6.220.000 €           702.500 €       9.250.000 €    

ESCO 465.000 €         5.000 €         5.000 €                  ‐  €                     10.000 €                15.000 €          500.000 €       

Formació 912.500 €         271.000 €              109.200 €            91.000 €                297.600 €       173.200 €          1.854.500 €    

Potabilització 20.000 €           ‐  €             ‐  €                      ‐  €                     40.000 €                140.000 €       200.000 €       

Procés 10.500.000 €    ‐  €             ‐  €                      ‐  €                     ‐  €                       ‐  €                10.500.000 € 
Projectes especials 1.400.000 €      100.000 €              100.000 €            100.000 €              300.000 €       2.000.000 €    

Terciari 540.000 €         32.500 €       50.000 €                50.000 €              165.000 €              112.500 €       950.000 €       
Transport 1.754.000 €      65.000 €       41.500 €                41.500 €              2.722.500 €           575.500 €       5.200.000 €    

TOTAL 18.611.500 €   187.000 €    600.000 €             443.700 €            9.836.000 €           2.303.100 €    173.200 €          32.154.500 €  32.154.500 €

 Pressupost 
destinat 

 Empreses    Famílies    Altres ISFL    Fundacions  
 Corporacions 

locals  
 Altres Ens*  

 Universitats 
Públiques  

TOTAL

 Auditories  1.464.490 €      10.773 €       57.775 €                70.615 €              838.770 €              141.506 €       2.583.928 €    
 Cogeneracions  334.374 €         ‐  €             ‐  €                      ‐  €                     ‐  €                       ‐  €                334.374 €       

 Edificis  3.116.376 €      239.913 €    169.937 €              233.699 €            3.512.689 €           560.799 €       7.833.413 €    
 ESCO  6.255 €              ‐  €             ‐  €                      ‐  €                     35.775 €                45.000 €          87.030 €         

 Formació  1.105.972 €      359.536 €              114.805 €            119.245 €              139.942 €       15.000 €            1.854.500 €    
 Potabilització  56.930 €           ‐  €             ‐  €                      ‐  €                     8.054 €                   5.500 €            70.484 €         

 Procés  10.184.935 €    ‐  €             ‐  €                      ‐  €                     ‐  €                       ‐  €                10.184.935 € 
 Projectes especials  3.090.869 €      ‐  €                      ‐  €                     ‐  €                       ‐  €                3.090.869 €    

 Terciari  1.987.035 €      45.122 €       152.780 €              23.763 €              159.839 €              8.334 €            2.376.873 €    
 Transport  2.181.566 €      240.967 €    ‐  €                      ‐  €                     1.195.562 €           120.000 €       3.738.095 €    

TOTAL 23.528.801 €   536.775 €    740.027 €             442.883 €            5.869.933 €           1.021.081 €    15.000 €            32.154.500 €  32.154.500 €

*Altres ens corporatius, Consorcis depenents de corporacions locals i Altres ens depenents de corporacions locals

*Altres ens corporatius, Consorcis depenents de corporacions locals i Altres ens depenents de corporacions locals

*Altres Ens (Altres ens corporatius, Consorcis depenents de corporacions locals i Altres ens depenents de corporacions locals)

*Altres ens corporatius, Consorcis depenents de corporacions locals i Altres ens depenents de corporacions locals
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4// ENERGIES RENOVABLES 
 

Els eixos fonamentals de les actuacions realitzades per l’ICAEN al 2009, per a la promoció de les 

energies renovables han vingut marcades per les directrius definides en el Pla de l’Energia i el 

corresponent pla d’actuació, i també pel Pla d'Energies Renovables (PER) 2005-2010 aprovat pel 

Consell de Ministres de data 26 d'agost de 2005, en el marc de les actuacions del Govern en matèria 

d'estalvi, diversificació energètica. 

El Pla d’Energia, en la seva revisió aprovada l’any 2009, estableix arribar el 2015 a un percentatge de 

participació de les energies renovables en el consum d’energia primària (sense considerar els usos 

no energètics, bàsicament el petroli destinat a la fabricació de plàstics) a Catalunya de l’11,5% (sent 

del 3,3% l’any 2003). 

Per altra banda, en data 8 d’abril de 2009 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) i l’Institut Català d’Energia (ICAEN), que té 

per objecte definir i regular els mecanismes de col·laboració entre l'IDAE i l’ICAEN per dur a terme 

mesures o actuacions concretes de suport públic, encaminades a facilitar la consecució dels objectius 

previstos en el Pla d'Energies Renovables dins de l’àmbit territorial català, amb un pressupost global 

de 3,03 milions d’euros, provinents de l’Estat espanyol. 

Les accions realitzades per l’ICAEN per tal d’aconseguir els objectius per a la promoció de les 

energies renovables s’han centrat en els àmbits d’actuació següents: biomassa forestal i agrícola, 

biogàs i residus, biocarburants, energia eòlica i energia solar. 

 

4.1// Biomassa forestal i agrícola 

Pel que fa referència a la biomassa forestal i agrícola, s’han desenvolupat una sèrie d’actuacions 

entre les que destaquen els ajuts per a instal·lacions de biomassa per a usos tèrmics. La convocatòria 

d’ajuts es va obrir en el darrer trimestre de l’any 2009, amb un pressupost disponible per a l’àmbit de 

la biomassa forestal i agrícola de 2.089.103,66 €. Es van rebre un total de 535 sol·licituds entre les 

quals hi havia famílies, empreses privades, institucions sense ànim de lucre, fundacions, corporacions 

locals, i altres ens dependents de corporacions locals. El pressupost sol·licitat va superar el 

pressupost disponible. La ressolució d’aquests ajuts es durà a terme durant el primer trimestre de 

l’any 2010. 
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S’han realitzat un seguit d’actuacions de promoció i suport a diverses iniciatives relacionades amb 

l’aprofitament energètic de la biomassa forestal: 

• El Montmell (Baix Penedès). L’any 2009 s’ha finalitzat l’avantprojecte i el plec de prescripcions 

tècniques del projecte de xarxa de calor alimentada amb biomassa forestal al nucli urbà del 

municipi del Montmell. A partir dels resultats d’aquest treball s’està analitzant la viabilitat 

econòmica del projecte i les possibles vies de finançament. 

• Planta de gasificació a la comarca de la Selva. Durant l’any 2009 l’ICAEN ha treballat, 

juntament amb el Consell Comarcal de la Selva, l’ajuntament de Santa Coloma de Farners i 

l’IDAE, en el desenvolupament del projecte conjunt d’una planta de demostració de la 

tecnologia de la gasificació per a la producció elèctrica a partir de biomassa forestal. El projecte 

es troba en una fase on s’estant definint el projecte i les relacions contractuals entre les 

diferents institucions participants. 

• Pla Estratègic d’Aprofitament de Biomassa Forestal per a ús energètic a la comarca del 

Ripollès. En col·laboració amb el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès i el Consell 

Comarcal del Ripollès, s’ha elaborat aquest Pla que defineix l’estratègia a seguir per a utilitzar 

la biomassa forestal com a combustible en calderes ubicades en edificis públics dels municipis 

de la comarca. 

 

• Base de dades d’empreses del sector de 

la biomassa per usos tèrmics a 

Catalunya. Durant l’any 2009 s’ha 

contractat la realització d’una base de 

dades d’empreses del sector de la 

biomassa per usos tèrmics que treballen a Catalunya. La base ha estat realitzada durant l’any 

2009 i inclou fabricants, distribuïdors i instal·ladors d’equips (calderes, estufes, forns, ...) i 

fabricants i distribuïdors de combustibles (pellets, estelles, subproductes agrícoles, ...). En el 

2010 es preveu implementar un aplicatiu informàtic que estigui disponible a la web de l’ICAEN i 

que permeti cercar les dades d’aquestes empreses. 

• Quadern tècnic per a la instal·lació de calderes de biomassa. L’any 2009 s’ha contractat la 

redacció d’un quadern o guia tècnica adreçada al sector de professionals d’instal·lacions 

tèrmiques on es destaquen les particularitats dels sistemes amb calderes de biomassa per al 

subministrament d’energia tèrmica (calefacció i aigua calenta sanitària) d’edificis. Es preveu 

que la publicació del quadern tingui lloc l’any 2010. 

• Estratègia per al Desenvolupament de les Energies Renovables a la Comarca de la Selva (Pla 

EDER). Mitjaçant un conveni de col·laboració signat amb el Consell Comarcal de la Selva s’ha 
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realitzat aquest Pla Estratègic que defineix els eixos bàsics per a la implantació de les diferents 

fonts d’energies renovables a la comarca de La Selva. 

També s’ha donat suport i assessorament tècnic a altres iniciatives públiques i privades de plantes de 

producció d’energia elèctrica i/o tèrmica amb biomassa, i a projectes d’instal·lacions de producció de 

biocombustibles sòlids per a calderes (pellets i estelles). 

 

4.2// Biogàs i residus 

En l’àmbit de l’aprofitament energètic del biogàs s’han impulsat inversions de l’ordre d’uns 11 milions 

d’euros per instal·lacions de digestió anaeròbia de purins i fems amb altres co-substractes 

(subproductes orgànics dels sectors ramader i agroalimentari i fangs d’EDARS) mitjançant ajuts per 

import total de 800.000 €. Aquests projectes representen una potència elèctrica total instal·lada d’uns 

2,4 MW. 

Durant el 2009 ha iniciat el seu funcionament la primera planta a Catalunya de codigestió anaeròbia 

de fems d’origen vacú generats en la pròpia granja amb aprofitament energètic procedent 

exclusivament del biogàs que s’hi genera durant el procés, al municipi de Vilademuls (Pla de 

l’Estany). Es tracta d’una planta amb generació d’energia elèctrica i calorífica, sent la potència 

elèctrica instal·lada de 347 kW. L’ICAEN ha col·laborat des dels inicis del projecte amb l’empresa 

promotora, Apergas, donant assessorament tècnic i administratiu. Així mateix, aquest projecte va 

rebre un  ajut econòmic de 150.000 €, corresponent a l’11 % de la seva inversió, a través de la línia 

de subvencions d’energies renovables a fons perdut. 

Així mateix, unes altres tres plantes de codigestió anaeròbia de purins porcins i residus 

agroalimentaris s’han posat en funcionament a Catalunya i una altra més de cogeneració amb una 

mescla de biogàs i gas natural. D’aquesta forma, actualment funcionen a Catalunya sis plantes de 

codigestió anaeròbia amb aprofitament energètic exclusivament del biogàs que es genera durant el 

procés de digestió. També, durant el 2009, s’ha iniciat la construcció de la setena planta. 

A més, s’han realitzat un seguit d’actuacions dirigides a donar assessorament tècnic, administratiu i 

econòmic a les noves iniciatives de plantes de codigestió anaeròbia de purins amb aprofitament 

energètic del biogàs. Amb el canvi en les tarifes elèctriques pel biogàs del RD661/2007 i de l’impuls 

de les subvencions de l’ICAEN, a Catalunya s’estan implantant poc a poc aquesta tipologia de 

plantes, sent la Comunitat Autònoma que té més instal·lacions en projecció. Tot i així, la implantació 

és lenta, ja que es tracta d’un sector amb certes dificultats econòmiques i mediambientals. 
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Durant el 2009 s’ha seguit treballant conjuntament amb els Departaments d’Agricultura, Alimentació i 

Acció Rural i de Medi Ambient i Habitatge, el Consorci Gesfer, el Centre Tecnològic Giro i l’Institut 

Cerdà per tal de finalitzar el Pla Probiopur 2008-2012. Aquest és un pla de biodigestió de purins que 

té el seu origen en el Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015 i que ha sigut incorporat en el Pla de 

Mesures Urgents de l’Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta (ECCEL), el qual inclou 

un capítol anomenat Pla de Biodigestió de Purins, i en el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a 

Catalunya 2008-2012, aprovat el setembre 2008 per la Comissió Interdepartamental del Canvi 

Climàtic, el qual estableix que els sectors difusos de Catalunya han d’aconseguir una reducció mitjana 

anual de 5,33 milions de tones de CO2eq.  

En aquest marc, s’ha treballat amb el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per tal 

d’elaborar i publicar una ordre d’ajuts, partint com a referència del Real Decreto 949/2009, de 5 de 

junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la 

aplicación de los procesos técnicos del Plan de biodigestión de purines. 

S’han iniciat un seguit de reunions amb l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient per elaborar un estudi 

sobre valorització energètica de residus sòlids. Per aquesta tasca, s’ha formalitzat un conveni entre 

l’Entitat i l’ICAEN i s’ha contractat la realització de l’estudi, que estarà finalitzat el primer semestre del 

2010.  

Després de l’èxit del I Congrés espanyol de dejeccions ramaderes en el marc de la Fira Expoaviga 

2008, on també va tenir lloc com a novetat una part destacada sobre ramaderia i medi ambient amb el 

nom d’Ecofarm 2008, s’ha seguit treballant amb les mateixes entitats organitzadores per tal de 

començar a preparar la nova edició, que tindrà lloc el proper 2010.  

 

4.3// Biocarburants 

Enguany l’ICAEN amb la voluntat d’assolir els objectius marcats en el Pla de l’Energia 2006-2015 en 

l’àmbit del biocarburants ha iniciat un conjunt de reunions de treballs amb l’IREC per definir i unificar 

les línies de col·laboració en el camp dels biocarburants i la bioenergia a Catalunya. 

En aquest sentit, la constant preocupació per part de l’ICAEN pel sector dels biocarburant va plantejar 

la necessitat de contractar i iniciar un estudi sobre el transport i emmagatzematge del biodièsel i les 

seves barreges en la cadena de distribució dels hidrocarburs. Fruit d’aquest estudi és l’elaboració 

d’un quadern pràctic adreçat al conjunt d’operadors i distribuïdors de productes petroliers amb la 

finalitat d’assegurar la correcta distribució del biodièsel des de la seva fabricació fins a les estacions 

de servei o els dipòsits locals. 
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Durant l’any 2008 es va contractar i iniciar un estudi sobre el comportament del biodièsel en els 

motors de combustió per tal de millorar la informació d’aquest combustible en el sector de 

l’automoció. L’any 2009 s’ha finalitzat aquest treball, que inclou en una primera part l’edició d’una guia 

tècnica, i una segona part en la que es desenvoluparà un conjunt d’accions de formació i difusió a els 

tallers catalans, conjuntament amb el Gremi de Tallers de Catalunya i l’Associació Catalana del 

Biodièsel. 

A mitjans d’anys va entrar en funcionament la segona estació de servei de Catalunya que subministra 

bioetanol, un combustible renovable elaborat a partir de productes d’origen vegetal rics en sucre i que 

es barreja amb la gasolina convencional.  

L’ICAEN, per tal de propiciar i facilitar la introducció del bioetanol en el mercat de l’automoció, va obrir 

una línia de subvenció amb una dotació pressupostària de 50.000 €, en el marc dels ajuts a les 

instal·lacions d’energies renovables, adreçada a les estacions de servei que incorporessin sortidors 

amb bioetanol. 

Per altra banda, conjuntament amb el Departament d’Interior s’ha treballat per tal d’avaluar les millors 

opcions per la introducció dels biocarburants en les flotes de vehicles de mossos d’esquadra i 

bombers. S’ha treballat en definir una estratègia a mig termini que al llarg de l’any 2010 caldrà validar 

i desplegar. 

En aquest sentit l’empresa Ciments Molins, entre d’altres, ha rebut un important ajut econòmic amb 

l’assessorament de l’Institut Català d’Energia durant la seva tramitació  el 2008.  

 

L’ICAEN continua participant i donant suport a l’Associació Catalana 

del Biodièsel, entitat formada pels productors, comercialitzadors i 

consumidors de biodièsel, amb la finalitat de millorar la implantació i 

la difusió d'aquest biocombustible. Al llarg del l’any 2009 s’han 

realitzat diverses accions conjuntes, com ara; el desenvolupament 

del projecte “de l’Oli al biodièsel”, l’organització de les V Jornades del 

Biodièsel, el seguiment de l’ús del biodièsel en les flotes dels 

associats, o el suport a les administracions, empreses i particulars, 

així com la participació en publicacions i jornades. 
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4.4// Energia eòlica 

La implantació de parcs eòlics a Catalunya ha fet un salt important durant l’any 2009 amb l’entrada en 

servei de 8 nous parcs amb una potència total de 233,67 MW. En concret, els nous parcs eòlics són 

els següents: 

• El parc eòlic Conesa amb una potència de 28 MW. El parc es troba ubicat al municipi que dóna 

nom al parc: Conesa, a la Conca de Barberà. 

• El parc eòlic Vilalba amb una potència de 49,80 MW a Vilalba dels Arcs (Terra Alta). 

• El parc eòlic Alta Anoia amb una potència de 28 MW, ubicat als municipis de Pujalt, Veciana, 

Calonge de Segarra, Prats de Rei i Calaf a la comarca de l’Anoia. 

• El parc eòlic Pujalt amb una potència de 42 MW, ubicat als municipis de Pujalt i Calonge de 

Segarra a la comarca de l’Anoia. 

• El parc eòlic Turó del Magre amb una potència de 28 MW, ubicat als municipis de Pujalt, 

Veciana, Copons, Argençola i Sant Guim de Freixenet a la comarca de l’Anoia. 

• El parc eòlic Mudefer II amb una potència de 12,60 MW, ubicat  a Caseres (Terra Alta). 

• El parc eòlic Serra Voltorera amb una potència de 16 MW, ubicat a Cabra del Camp, a la 

comarca de l’Alt Camp. 

• El parc eòlic Veciana amb una potència de 29,27 MW, ubicat al municipi de Veciana de la 

comarca de l‘Anoia. 

 

Parc Eòlic de Vilalba. Vilalba dels Arcs (Terra Alta)  
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Evolució de la potència eòlica instal·lada a Catalunya (MW) 

 

D’altra banda, s’ha iniciat la construcció de 5 parcs eòlics que entraran en servei durant l’any 2010. 

La situació a Catalunya a finals del 2009 era la següent: 

 

Parcs eòlics Potència MW 
En servei 653 
Amb autorització administrativa 1.258 

 

Durant el 2009, en l’àmbit de l’energia eòlica, s’ha continuat amb les tasques de seguiment i impuls 

dels projectes en tràmit i de les infraestructures elèctriques d’evacuació necessàries. 

Finalment, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es 

regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 

fotovoltaiques a Catalunya, elaborat conjuntaments pels Departaments de Política Territorial i Obres 

Públiques, Medi Ambient i Habitatge i Economia i Finances. El Decret va entrar en vigor el 29 de 

setembre de 2009. 

El Decret, en l’àmbit de l’energia eòlica, té per objecte establir els requisits per a la instal·lació de 

parcs eòlics i regular el procediment d’autorització per poder complir els objectius del Pla de l’Energia 
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de Catalunya 2006-2015. Harmonitza les diferents normatives energètiques, ambientals i 

urbanístiques que afecten a la implantació dels parcs eòlics amb la finalitat d'agilitar la tramitació 

administrativa, garantint l’equilibri entre la correcta protecció del medi i l’impuls de l’energia eòlica com 

a font renovable.  

D’altra banda, per tal de poder avançar en l’assoliment dels objectius, resulta necessari, d’acord amb 

el que estableix el Pla de l’Energia, planificar el desenvolupament eòlic tenint en compte el recurs 

existent, la capacitat d’evacuació de la xarxa elèctrica, l’impacte ambiental i paisatgístic, i el consens 

amb el territori. Aquesta necessitat de planificació comporta que s’hagin de definir unes zones de 

desenvolupament prioritari (ZDP) i que, una vegada definides, s’iniciï un procés de concurrència amb 

l’objectiu de seleccionar aquells projectes que s’ajustin millor als criteris fixats. Les Zones de 

Desenvolupament Prioritari (ZDP) es determinaran mitjançant Acord de Govern. 

Està previst que l’aprovació de les ZDP per part del Govern i la convocatòria i resolució del concurs 

per a l’adjudicació de l’autorització administrativa de parcs eòlics es realitzi durant l’any 2010. 

 

4.5// Energia solar 

Cal destacar que l’energia solar ha assolit un 

grau elevat de maduresa tecnològica, amb 

instal·lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica 

en funcionament des de fa més de 20 anys. Tot i 

això, ambdues tecnologies encara no són prou 

competitives per a la seva implantació 

generalitzada, motiu pel qual l’ICAEN continua 

recolzant el sector. En aquest sentit, l’ICAEN 

segueix fomentant la inversió privada i pública en 

projectes d’energia solar, a més de promoure 

iniciatives normatives que unifiquen i simplifiquen 

els tràmits administratius per la seva legalització. 

D’altra banda, l’ICAEN també dóna suport a les 

línies de recerca existents en diferents àmbits de 

la tecnologia solar que persegueixin la millora de 

l’eficiència d’aquests sistemes. 

    Planta fotovoltàica de 3,36MW a Fira 2000 - Barcelona 
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Les actuacions dutes a terme per l’ICAEN en el decurs del 2009 s’han centrat principalment en les 

línies d’ajut per a promoure inversions en projectes d’energia solar fotovoltaica i tèrmica de baixa 

temperatura, en estudis de viabilitat tècnico-econòmica de parcs solars, d’instal·lacions fotovoltaiques 

sobre coberta de naus industrials i edificis públics, i d’altres específics, així com en l’assessorament 

de la normativa d’aplicació a les instal·lacions solars, tant tèrmiques com fotovoltaiques. 

En referència a les línies d’ajut a fons perdut, l’ICAEN ha subvencionat, mitjançant un conveni signat 

amb l’IDAE, inversions d’energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica aïllada.  

 

Energia solar tèrmica 

Pel que fa referència a l’energia solar tèrmica, s’han desenvolupat una sèrie d’actuacions entre les 

que destaquen les subvencions per a la instal·lació de captadors solars. La convocatòria d’ajuts es va 

obrir en el darrer trimestre de l’any 2009, amb un pressupost disponible per a l’àmbit de l’energia solar 

tèrmica de 2.205.000 €. Es van rebre un total de 365 sol·licituds entre les quals hi havia famílies, 

empreses privades, institucions sense ànim de lucre, fundacions, corporacions locals, i altres ens 

dependents de corporacions locals. El pressupost sol·licitat va ser inferior al pressupost disponible, de 

manera que el pressupsot sobrant es destinarà a la subvenció d’instal·lacions d’altres fonts 

renovables. La ressolució d’aquests ajuts es durà a terme durant el primer trimestre de l’any 2010. 

Durant l’any 2009, l’Institut Català d’Energia va encarregar un estudi sobre la situació del sector de 

l’energia solar tèrmica a Catalunya per tal de quantificar el mercat actual i avaluar el grau d’assoliment 

dels objectius del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, les tendències del seu futur immediat i 

identificar els principals trets característics. 

 

La quantificació i caracterització del mercat de l’energia solar tèrmica a Catalunya en els anys 2007 i 

2008 s’ha realitzat a partir, d’una banda, de la informació obtinguda de les empreses fabricants i 

comercialitzadores de captadors solars, i, de l’altra, de les dades facilitades per alguns ajuntaments 

que disposen d’ordenances solars i les estimacions efectuades a partir de la informació estadística 

sobre construcció d’edificis a Catalunya i altres indicadors. 

 

Segons els resultats de l’estudi, la superfície de captadors solars tèrmics instal·lada a Catalunya 

durant els anys 2007 i 2008 s’estima en 54.000 m² i 78.000 m², respectivament. El mercat de l’energia 

solar tèrmica s’ha triplicat en dos anys, ja que la superfície instal·lada en 2006 es va estimar en uns 

25.000 m². 
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 f 
Instal.lació d’energia solar tèrmica (396,6m2) a l’Hospital General de Vic 

 

2Objectiu any 2010: 730.000 m

m2 any  25.000   25.000    27.000    25.000   54.000    78.000 

Superfície total de captadors solars instal·lada a Catalunya, amb indicació del mercat anual. En color blau clar, les previsions 

del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, aprovat l’any 2005. En color blau fosc, les xifres reals d’implantació. Font: Pels 

anys 2003 a 2006, dades facilitades per l’IDAE. Pels anys 2007 i 2008, estimació realitzada per EnerSoft en el marc de l’estudi 

encarregat per l’Institut Català d’Energia 

 

S’estima que aproximadament un 85% de les instal·lacions es van realitzar en edificis de nova 

construcció, degut a l’afectació dels edificis a la normativa solar. L’efecte d’aquesta obligació sobre 

l’activitat del sector solar tèrmic s’ha produït de manera progressiva en el temps, a mesura que es van 

finalitzant els edificis que van sol·licitar llicència d’obres amb posterioritat a l’entrada en vigor de 

l’esmentada reglamentació. 
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Energia solar fotovoltaica 

Durant l’any 2009 s’han seguit subvencionant les instal·lacions solars fotovoltaiques, eòliques o 

mixtes d’ambdues destinades a l’autoconsum i adreçades a particulars, empreses privades, 

fundacions i  institucions sense finalitat de lucre. S’han rebut 88 sol·licituds, suficients per exhaurir el 

pressupost disponible, de 200.000 €. 

D’altra banda, i a conseqüència de la creació del registre de pre-assignació de retribució, arran 

l’aprovació del RD 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l’activitat de producció d’energia 

elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica, la potència fotovoltaica posada en servei durant l’any 

2009 ha estat molt inferior a la de l’any anterior. Tot i això, a desembre de 2009 Catalunya tenia 165 

MW fotovoltaics connectats a la xarxa, superant àmpliament l’objectiu de 100 MW establert al Pla de 

l’Energia 2006-2015 per a l’any 2015.  

Aquesta situació ha motivat que en la revisió del Pla de l’Energia, aprovat pel Govern de la 

Generalitat el passat 24 de novembre, es determinés com a nou objectiu fotovoltaic els 500 MW de 

potència instal·lada l’any 2015. Per a la seva consecució s’està fomentant l’aprofitament fotovoltaic de 

les cobertes de les naus industrials i de les teulades dels edificis, especialment els de titularitat 

pública, com ja es recull a la Mesura 67 de l’Acord per a la Internacionalització, la qualitat d’ocupació i 

la competitivitat de l’economia catalana.  

Així, l’ICAEN, conjuntament amb el Departament d’Educació, ha participat en la licitació que va dur a 

terme l’ICF i Equipaments SA per a la cessió del dret d’ús de les cobertes de 108 centres educatius a 

Catalunya per acollir plantes de petita potència en una actuació que significarà, en el seu conjunt, la 

instal·lació de més de 2 MW de potència.  

En aquesta línia també s’han atès nombroses consultes per part de l’Administració Local de 

Catalunya, interessada en promoure propostes similars mitjançant la licitació dels corresponents 

projectes o l’arrendament dels espais públics amb aquesta finalitat.   

A més, durant l’any 2009 s’han identificat alguns projectes d’interès estratègic, realitzant el seu 

seguiment.  

Com s’ha comentat en l’apartat de l’energia eòlica, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 

147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la 

implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, elaborat conjuntaments pels 

Departaments de Política Territorial i Obres Públiques, Medi Ambient i Habitatge i Economia i 

Finances.  
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Instal.lació solar fotovoltàica a l’Institut Bisbe Sivilla (Calella – Maresme) 

 

En l’àmbit fotovoltaic, el Decret regula la implantació de les instal·lacions de més de 100 kW de 

potència sobre el terreny, tot garantint el desenvolupament d’aquesta energia amb la preservació del 

territori. Així, el Decret defineix, de conformitat amb la normativa energètica, ambiental, urbanística i 

paisatgística, el procediment administratiu d’aplicació per aquest tipus d’instal·lacions, harmonitzant 

els tràmits previstos en les diferents normatives sectorials que hi intervenen i integra en el 

procediment d’autorització administrativa i aprovació del projecte executiu de la instal·lació de l’òrgan 

competent en matèria d’energia els requisits establerts per la legislació urbanística i ambiental. 

 

Energia solar termoelèctrica 

Finalment, l’ICAEN està recolzant i fent un seguiment de les diferents iniciatives per a la instal·lació de 

plantes d’energia solar termoelèctrica a Catalunya, especialment la projectada al municipi de les 

Borges Blanques, de 22,5 MW, i que ja està inscrita en el Registre de Pre-assignació de retribució 

que determina el RDL 6/2009, de 30 d’abril.  

 

4.6// Altres actuacions 

Cal destacar el Conveni signat el mes d’octubre de 2009 entre el Departament d’Educació, APERCA 

(Assosició de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya), EOLICCAT (Associació 

Eòlica de Catalunya) i l’ICAEN per impartir el cicle formatiu de grau superior de manteniment d’equips 
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industrials, adaptat al manteniment d’instal·lacions d’energies renovables, a l’IES Escola Industrial de 

Sabadell i a l’IES Pere Martell de Tarragona. 

El Conveni s’emmarca en un objectiu més ampli de donar resposta ajustada a les demandes de 

formació en l’àmbit de les energies renovables, en aquest cas concretament pel que fa a especialistes 

en el manteniment de maquinària i instal·lacions. 

 

4.7// Resum de subvencions d’energies renovables 

Les taules de la pàgina següent mostren les dades de la convocatòria de subvencions del 2009 en 

matèria d’energies renovables. Es presenta, pels diferents tipus de sol.licitant, les dades del nombre 

de sol.licituds rebudes, la dotació pressupostària inicial per partides i la final (després de la 

redistribució d’algunes partides) i els imports sol.licitats. 

 

A data 31 de desembre de 2009 no es disposa encara de les dades de resolució d’atorgament de 

subvencions. 
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Número sol∙licituds
Empreses 
privades

Corporacions 
locals

Altres ens 
depenents de 
corporacions 

locals

Families
Institutucions 
sense finalitat 

de lucre
Fundacions Total

Instal∙lacions de biomassa llenyosa 92 47 1 381 2 2 525

Instal∙lacions solar tèrmica 68 19 0 267 4 7 365

Instal∙lacions solar fotovoltaica, 
eòlica o mixta 14 0 0 75 1 0 90

Instal∙lacions de geotermia 0 5 0 68 1 3 77

Instal∙lacions de biogas 24 0 0 0 0 0 24

Sortidors de biocombutibles 0 0 0 0 0 0 0

Total 198 71 1 791 8 12 1081

Dotació pressupostària inicial
Empreses 
privades

Corporacions 
locals

Altres ens 
depenents de 
corporacions 

locals

Families
Institutucions 
sense finalitat 

de lucre
Fundacions Total

Instal∙lacions de biomassa llenyosa 530.000,00 € 700.000,00 € 100.000,00 € 693.103,66 € 36.000,00 € 30.000,00 € 2.089.103,66 €
Instal∙lacions solar tèrmica 805.000,00 € 400.000,00 € 50.000,00 € 850.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 2.205.000,00 €
Instal∙lacions solar fotovoltaica, 
eòlica o mixta 82.000,00 € 0,00 € 0,00 € 108.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 200.000,00 €
Instal∙lacions de geotermia 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 130.000,00 €
Instal∙lacions de biogas 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800.000,00 €
Sortidors de biocombutibles 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €

Total 2.267.000,00 € 1.140.000,00 € 150.000,00 € 1.701.103,66 € 136.000,00 € 80.000,00 € 5.474.103,66 €

Dotació pressupostària final
Empreses 
privades

Corporacions 
locals

Altres ens 
depenents de 
corporacions 

locals

Families
Institutucions 
sense finalitat 

de lucre
Fundacions Total

Instal∙lacions de biomassa llenyosa 530.000,00 € 781.477,41 € 100.000,00 € 993.103,66 € 4.522,59 € 30.000,00 € 2.439.103,66 €
Instal∙lacions solar tèrmica 688.686,31 € 207.252,43 € 0,00 € 767.013,58 € 20.805,47 € 135.561,61 € 1.819.319,40 €
Instal∙lacions solar fotovoltaica, 
eòlica o mixta 72.739,67 € 0,00 € 0,00 € 212.620,93 € 320,00 € 0,00 € 285.680,60 €
Instal∙lacions de geotermia 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 130.000,00 €
Instal∙lacions de biogas 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800.000,00 €
Sortidors de biocombutibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 2.091.425,98 € 1.028.729,84 € 100.000,00 € 2.022.738,17 € 25.648,06 € 205.561,61 € 5.474.103,66 €

Import sol∙licitat
Empreses 
privades

Corporacions 
locals

Altres ens 
depenents de 
corporacions 

locals

Families
Institutucions 
sense finalitat 

de lucre
Fundacions Total

Instal∙lacions de biomassa llenyosa 1.356.500,15 € 2.208.159,59 € 143.231,71 € 1.529.334,19 € 7.772,15 € 46.019,78 € 5.291.017,57 €
Instal∙lacions solar tèrmica 1.152.300,25 € 271.547,03 € 0,00 € 1.043.505,03 € 21.479,42 € 143.403,48 € 2.632.235,21 €
Instal∙lacions solar fotovoltaica, 
eòlica o mixta 169.768,86 € 0,00 € 0,00 € 531.261,68 € 2.873,00 € 0,00 € 703.903,54 €
Instal∙lacions de geotermia 0,00 € 101.539,15 € 0,00 € 484.315,97 € 20.000,00 € 158.831,33 € 764.686,45 €
Instal∙lacions de biogas 20.278.670,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.278.670,89 €
Sortidors de biocombutibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 22.957.240,15 € 2.581.245,77 € 143.231,71 € 3.588.416,87 € 52.124,57 € 348.254,59 € 29.670.513,66 €

 

 
Convocatòria de subvencions 2009 en energies renovables. 
 

 

 58



 
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA 
MEMÒRIA 2009 
 

 

5// COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 

L’activitat de comunicació té com a objectiu difondre i reforçar les accions que es duen a terme en els 

àmbits de l’estalvi i eficiència energètica i les energies renovables, la formació en matèria energètica i 

promoure una conscienciació col·lectiva envers la necessitat de dur a terme una gestió racional de 

l’energia en tots els sectors d’activitat. A més, ha de promocionar i donar a conèixer les noves 

tecnologies en l’àmbit energètic i difondre les actuacions realitzades que es deriven del Pla de 

l’Energia 2006-2015. 

En aquest sentit, les actuacions realitzades durant l’any 2009 es poden concretar en els apartats 

següents:  

• accions d’acompanyament derivades de les actuacions específiques realitzades en l’àmbit 

d’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables. 

• conscienciació ciutadana 

• conscienciació professional 

 

5.1// Accions d’Acompanyament 
 
Pel que fa referència a les accions d’acompanyament de les actuacions específiques realitzades en 

els àmbits de l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables, cal destacar la campanya de 

difusió dels ajuts atorgats per a la substitució d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat 

(Pla Renove d’electrodomèstics). La campanya, 

identificada amb la frase “Passa’t a la classe A” va tenir 

com a objectiu donar a conèixer, l’existència dels ajuts, així 

com el procediment per sol.licitar-los i va consistir en una 

campanya publicitària en mitjans impresos i ràdio un cop va 

entrar en vigor el Pla, l’1 de setembre de 2009. 

També cal destacar la preparació del llençament de la 

primera edició de les convocatòries dels Plans Renova’t 

referents  a la renovació de finestres i  a la renovació 

d’enllumenat interior per a comerços, previstos pel gener 

de 2010. En aquest sentit, durant l’últim trimestre del 2009 

es van realitzar  les campanyes corresponents de difusió a 

la ciutadania i als agents implicats (empreses del sector del 
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tancament d’obertures i empreses del sector de l’enllumenat) amb l’objectiu de formar-los per a què 

puguéssin donar una informació correcta i completa als ciutadans i possibles beneficiaris de l’ajut.  

   

 

En matèria de transport, a l’abril es va realitzar la presentació dels cursos de 

conducció eficient per a vehicles pesants als mitjans de comuniació, 

conjuntament amb l’entitat IFT. 

 

En matèria de les subvencions que concedeix l’ICAEN en matèria d’estalvi i 

eficiència energètica i promoció d’energies renovables, entre els mesos 

d’abril i juny es va realitzar una acció d’acompanyament consistent en la 

realització, en col.laboració d’administracions i entitats, de jornades de 

difusió de les convocatòries a diferents  poblacions de Catalunya, previes a 

la publicació de l’ordre de subvencions. La temàtica de les jornades va ser la 

difusió dels conceptes subvencionables, els tràmits i els terminis que es 

regularien a l’ordre, per tal de que els possibles beneficiaris disposessin de 

la informació pertinent. En total es van realitzar 17 jornades de presentació 

arreu del territori de Catalunya  

 

També es va realitzar la campanya de difusió dels ajuts per a la renovació d’electrodomèstics, 

calderes i aparells d’aire condicionat (Pla Renova’t d’electrodomèstics), que al 2009 va arribar a la 

seva quarta edició. La campanya, va mantenir el lema “Passa’t a la classe A” inciat l’any 2008, i va 

 60



 
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA 
MEMÒRIA 2009 
 

tenir com a objectiu donar a conèixer, l’existència dels ajuts, així com el procediment mitjançant el 

qual es podia accedir al mateix.  

Fruit d’una de les actuacions realitzades en l’àmbit de l’estalvi i eficiència energètica en el sector 

transport, es va dur a terme una campanya de difusió dels Cursos de Conducció Eficient per a 

vehicles pesants,  Els cursos es van realitzar a través d’entitats del sector de la formació de 

professionals del transport. Per aquesta raó es va editar el manual de conducció eficient per a 

vehicles industrials i es va posar a disposició de les entitats que van impartir els cursos en l’exercici 

2009. També al 2009 es va reditar el tríptic de conducció eficient per a turismes, per tal de repartir-lo 

a les autoescoles que des del 2008 són les encarregades d’impartir els cursos. 

Per tal de reforçar la campanya dels Cursos de Conducció Eficient, també es va implementar al web 

un simulador per posar en pràctica les tècniques de conducció eficient mitjançant la volta a un circuit 

on es pot comprovar la reducció del consum energètic del vehicle. 

 

5.2// Conscienciació Ciutadana 
Dins de la línia d’actuació de conscienciació ciutadana, les accions dutes a terme s’han realitzat, per 

una banda a través de mitjans propis de l’ICAEN, com ara la campanya de climatització, el 

Recorregut de l’Energia i publicacions pròpies, i per altra banda, a través dels mitjans de comunicació, 

com ara la premsa i la televisió. 

 

Campanya de climatització. 

La campanya de climatització va néixer l’any 2007 com a una iniciativa per a conscienciar a la 

ciutadania en els seus hàbits en climatització, concretament en la utilització dels aparells d’aire 

condicionat. 

L’edició del 2009 es va concretar sobretot en un microsite que 

contenia una sèrie de propostes lúdiques per tal de transmetre el 

missatge de què a l’estiu la temperatura recomanada de confort 

per a regular els aparells d’aire condicionat és de 25ºC. 

El claim de la campanya va ser “Aquest estiu el fred no és moda” 

i posava de manifest que l’exageració de temperatures comporta 

una important despesa econòmica. Es va fer una crida a les 

empreses a adherir-se a la campanya manifestant el seu 

compromís de fer un ús eficient dels aparells de climatització i 

regulant els seus aparells d’aire condicionat a 25ºC a l’estiu. 

Aquesta edició va comptar amb l’adhesió de 109 empreses, 
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entre elles hi havia ajuntaments, empreses privades, mitjans de comunicació, teatres i cinemes, 

comerços, empreses de l’àmbit del transport i empreses del sector energètic. 

A més del microsite esmentat, la campanya es va recolzar amb insercions en ràdio i anuncis 

d’agraïment per a les empreses adherides en premsa escrita i l’obsequi d’un gadget recordatori de la 

campanya en format de ventall. 

 

Concurs escolar “El Recorregut de l’Energia” 

Pel que fa referència al Concurs Recorregut de l’Energia, al setembre de 2008 es va convocar la 

setena edició del concurs pel curs escolar 2008-2009. Aquest concurs persegueix la difusió en el 

conjunt de la comunitat educativa catalana del material didàctic “El Recorregut de l’Energia” elaborat 

per l’ICAEN.  

En aquesta edició es van presentar un conjunt de  11 centres educatius per a la Categoria A (5é i 6é 

de Educació Primària i 1er i 2on d’Educació Secudària) i 7 centres educatius per a la categoria B (3er 

i 4art d’Educació Secundària), sumant un total de 18 projectes  per a les dues categories convocades. 

Els premis van ser lliurats el mes de maig de 2009 pel Secretari del d’Economia del Departament 

d’Economia i Finances, el Sr. Andreu Morillas, la Directora de l’Icaen, la Sra. Encarna Baras i la Sra. 

Anna Sanahuja, Directora de Cosmocaixa Barcelona. 

Les bases del Concurs han seguit incidint sobre el lema “ensenyar aprenent; aprendre ensenyant”. 

Tots els projectes presentats al concurs van estar exposats al Museu Cosmo Caixa de Barcelona, 

durant 15 dies, conjuntament amb l’activitat “Pedala amb els Energèdits”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Premi en la Categoria A del Concurs "El Recorregut de l'Energia" 

al curs de 6é d’Eduació Primària. d'ESO del CEIP El Turó per al projecte 

"L’energia Hidràulica al Tenes”Bioenergies". 
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Festa dels Súpers, Festival Solar i Saló de la Infància i altres accions 

Per últim, dins de la conscienciació ciutadana, s’ha participat en actuacions relacionades amb l’àmbit 

energètic, com ara la Festa dels Súpers, el Festival Solar, el Saló de la Infància, monogràfics 

realitzats per la premsa i programes de televisió. 

La Festa dels Súpers és una acció que organitza el Club Super 3, el major club juvenil de Catalunya 

amb més d’un milió de socis censats en actiu. Durant un cap de setmana a l’Estadi Olímpic Lluís 

Companys de Barcelona, organitzen la seva festa amb més de 50.000 m2 i una assistència 

d’aproximadament mig milió de persones.  

El 2009 l’Icaen hi va participar amb un stand de 200 m2 amb l’activitat “Pedala amb els Energèdits” 

pels súpers més grans i un taller per als més petits per a fer xapes i imans de nevera amb els 

dibuixos dels personatges de la sèrie d’animació “Els Energèdits” i un espai per a escriure una acció 

per a estalviar energia a casa.. 

 

 

 “Pedala amb els Energèdits” a la Festa dels Súpers 2009 

 

El Festival Solar és una acció creada per l’associació Fundació Terra, que pretén ser una mostra 

d’energies renovables, en especial de l’energia solar, i a la vegada un punt d’informació sobre l’estalvi 

i l’eficiència energètica al ciutadà. La participació de l’ICAEN va consistir en la presència a l’espai 

d’exposició amb l’activitat lúdico-pedagògica “Pedala amb els Energèdits”  

El Saló de Infància és un espai lúdic pels infants que es realitza durant les vacances nadalenques. En 

l’edició del 2009, la Direcció General de Coordinació Interdepartamental del Departament de 

Presidència conjuntament amb la Secretaria d’Infància i Adolescència, van realitzar la coordinació 
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entre diverses entitats públiques per a crear un estand genèric de la Generalitat de Catalunya, en 

forma de Gimcana. L’ICAEN hi va participar amb un estand, que es va basar en la sèrie creada per la 

Setmana Petita de l’Energia, Els Energèdits. Es va elaborar un joc, on els nens i nenes amb l’esforç 

de la seva pedalada en unes bicicletes convertides en generadors elèctrics havien de moure els 

vehicles d’una pista a escala ambientada en espais de la sèrie. 

 

Espais monogràfics a la premsa escrita 

La participació en mitjans de premsa escrita és una de les eines de sensibilització ciutadana de major 

efectivitat i percebuda com un mitjà amb un alt grau de credibilitat. A banda del ressò que aquests 

medis fan de les diverses accions de l’ICAEN i de les notícies relatives al seu àmbit de treball, 

aquests dediquen espais monogràfics a temàtiques lligades a aquest mateix àmbit. L’objecte 

d’aquesta acció és aprofitar l’oportunitat d’aquest espai per a inserir informació que ajudi a 

sensibilitzar la ciutadania i incidir en els seus hàbits i la seva formació.  

En aquest sentit, s’ha participat en un monogràfic específic sobre Climatització i un de Calefacció en 

el diari El Periódico de Catalunya, un monogràfic de la Setmana de la Mobilitat, i en premsa general, 

articles per a explicar el Pla de renovació d’electrodomèstics i diversos articles sobre les accions per 

al 2009 vinculades al Pla de l’Energia, a banda de les campanyes de difusió sobre els ajuts i les 

accions específiques, ja explicades amb anterioritat. 

 

5.3// Conscienciació Professional 
 
Les accions de conscienciació professional han anat adreçades bàsicament a la realització de 

publicacions especialitzades útils per aquest col·lectiu. Així, s’ha dut a terme la publicació de 5 fitxes 

tècniques de la col·lecció Energia Demo centrades en aplicacions d’energies renovables i eficiència 

energètica en la construcció, i d’un resum de petit format en configuració desplegable sobre les tarifes 

elèctriques vigents per al 2007. 

També en l’àmbit de conscienciació professional s’ha participat en diverses fires i jornades tècniques 

com la Fira Construmat i jornades tècniques com “Els reptes del vehicle elèctric a Catalunya: les 

necessitats dels municipis”, “La biomasa como combustible” organitzada conjuntament amb l’IDAE, 

“Curs de formació sobre el subministrament d’energia elèctrica” realitzada conjutament amb l’Agència 

Catalana de Consum, etc. 

 

Programa editorial 
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Les publicacions realitzades al llarg del  2009 han estat: 

• Col.lecció Energia Demo:  
 

– Energia Demo 103 Planta fotovoltaica sobre cobertes d’edificis. 

– Energia Demo 104  Sistema de gestió de l’energia en un edifici públic 

– Energia Demo 105 Aprofitament del revaporitzat mitjançant termocompressor 

– Energia Demo 106 Enllumenat públic ecodigital 

 

 
          

 
• Cultura Energètica: 

 
– Publicació núm. 169 El zenit d’un model energètic. 

– Publicació núm. 170 La recerca energètica a Catalunya 

– Publicació núm. 171 L’eficiència energètica, factor clau per al progrés. 

– Publicació núm. 172 Energies renovables: economia productiva. 

 
 

• Quaderns pràctics: 
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– Publicació Quadern pràctic núm. 2 Estalvi i eficiència energètica en edificis públics. 

 
 

• Altres publicacions: 
 

– Publicació guia pràctica Com actuar davant la pobresa 

energètica. Detecció i avaluació. 

– Publicació dels manuals de conducció eficient per a 

conductors de turismes i de vehicles industrials. 

– Publicació de la guia Estalvi energètic en temps de crisi. 

 
 
 
 
 

 
Difusió tecnològica 
 
En el decurs del 2009 s’han implementat noves utilitats i aplicatius al nou web de l’ICAEN per tal 

d’oferir més informació i més accessibilitat a l’usuari. Aixi mateix, s’han ampliat i actualitzat continguts 

i en alguns casos s’ha millorat l’estructura i presentació de la informació. 

S’han publicat periòdicament els butlletins electrònics L’Energia al dia i Butlletí de publicacions per fer 

difusió de les notícies i continguts d’actualitat més rellevants de l’ICAEN. S’han elaborat els reculls de 

premsa diaris amb notícies del sector energètic per a ús intern de l’ICAEN. 

Les tasques específiques realitzades han sigut: 

 
• Web: 

 
– Integració del cercador del web al portal ICAEN. 

– Accés directe a la plataforma de contractació pública de la Generalitat amb la informació 

de les licitacions i adjudicacions de l'Institut Català d'Energia 

– Habilitació a través del web del servei d’assistència tècnica a l’usuari en l’àmbit de la 

certificació energètica d’edificis i posada en marxa del programari del certificat d’eficiència 

energètica de l’edifici acabat. 

– Creació d’un nou canal amb informació actualitzada sobre energies renovables. 

– Creació d’un nou canal dels Cursos de conducció eficient amb nova arquitectura de 

continguts i informació detallada. 
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– Implementació del simulador de conducció eficient. 

– Informació i accés directe al Cluster d’eficiència energètica de Catalunya 

– Informació sobre com afecta la liberalització del mercat elèctric a les persones 

consumidores. 

– Publicació de les estadístiques energètiques de Catalunya del 2007 i lde la sèrie històrica 

1990-2007. 

 
• Butlletí L’Energia al dia: 

 
– Publicació mensual del butlletí (primer número:abril 2008) (nou números publicats) 

 
• Butlletí de publicacions de l’ICAEN: 

 
– Publicació trimestral del butlletí (quatre números publicats).  

 
• Recull de premsa electrònic 
 

– Elaboració del recull de premsa diari de notícies del sector energètic per a ús intern de 

l’ICAEN. 

 

Així mateix, s’ha implementat la Finestra Energètica, una eina de difusió tecnològica consistent en la 

reproducció de vídeos divulgatius a la pantalla de televisió situada al vestíbul d’atenció al públic de 

l’edifici on es troba situat l’ICAEN. Durant l’any 2009 s’han produït dos vídeos, un on es presenta i es 

descriu l’edifici amb les tecnologies energètiques eficients de què disposa, i l’altre amb un seguit de 

consells d’estalvi i ús eficient de l’energia adreçat a la ciutadania.  

 

 

 Pàgina d’inici del web de l’ICAEN (www.gencat.cat/icaen) 
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5.4// Relacions institucionals 
 
Relacions institucionals 
 
S’ha publicat i tramitat una ordre de subvenció de formació i difusió específica, per donar suport en 

l’organització d’activitats en matèria d’estalvi, energètic, energies renovables i mobilitat 

energèticament eficient adreçades a la ciutadania i als professionals. En el marc d’aquesta ordre, s’ha 

pogut atendre a l’entorn de 18 sol.licituds de subvenció, amb una subvenció total atorgada de 

119.612,76€ 

Finalment, cal destacar la gestió de la línia de finançament d’inversions energètiques acordada amb 

diverses entitats financeres (Caixa de Pensions, Caixa de Catalunya, BBVA, Caixa Penedès, Banc de 

Sabadell i Banco de Santander).  

En aquesta línia s’ha gestionat al llarg del 2009 un total de 72 sol·licituds de finançament amb un total 

de 3.972.974€. La línia gestiona préstecs a interès acordat per al desenvolupament de projectes 

d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables. L’ICAEN actua en aquesta línia com a garant 

tecnològic dels projectes, informant sobre la seva viabilitat tècnica. Posteriorment, cada entitat 

gestiona amb el seu client l’atorgament del crèdit sol·licitat. La línia està regulada per un conveni de 

col.laboració entre l’ICAEN i les entitats financeres que al 2009 es va prorrogar amb una vigència 

bianual. 
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6// EMPRESES PARTICIPADES 

L’Institut Català d’Energia, mitjançant les filials EFIENSA, EISSA i SAENSA, inverteix en projectes 

d’ús racional de l’energia i d'energies renovables. Aquesta participació es duu a terme amb 

agrupacions d’interès econòmic i societats anònimes o limitades.  

 

6.1// Eficiència Energètica, S.A. (EFIENSA) 

Eficiència Energètica, S. A. Societat Unipersonal, està participada al 100% per l’ICAEN i es va 

constituir el 1991. L’objecte social d’Eficiència Energètica, SA és el de desenvolupar, per compte 

propi o de tercers les següents activitats: 

• Explotar centrals de producció d’energia elèctrica i/o tèrmica mitjançant sistemes de generació 

conjunta o utilització d’energies renovables que suposin una millora de l’eficiència en l’ús de 

l’energia o en la utilització de recursos autòctons. 

• Adquisició de maquinària, venda o arrendament financer i desenvolupament de projectes 

d’energia d’equips consumidors que utilitzin tecnologies energètiques eficients. 

El seu objectiu principal fundacional va ser dinamitzar i agilitar inversions en les empreses i en 

especial a les indústries, que permetessin l’estalvi energètic, milloressin l’eficiència energètica i 

reduïssin els costos energètics, tant en noves instal·lacions com per millorar les ja existents. 

Eficiència Energètica, S. A. participa (en data 31 de desembre de 2009) en 32 societats, tot arribant a 

260,8MWe instal·lats. 

 

Participacions d’EFIENSA per tipus de projectes 

Biocombustibles 230.000 tn 3 societats 

Biomassa 1,9 MWe 1 societats 

District Heating 52,5 MWt 3 societats 

Purins 48,0 MWe 3 societats 

Cogeneració 129,6 MWe 15 societats 

Eòlica 79,6 MWe 4 societats 

Minihidràulica 1,7 MWe  1 societats 

Societats tecnològiques 
 

2 societats 

TOTAL   32 societats 
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Cal destacar la participació en 15 cogeneracions, amb una potència nominal total de 129,6 MW; en 4 

parcs eòlics, que sumen una potència instal·lada de 79,6 MW; 3 instal.lacions de clima de districte, 

amb una potència tèrmica aproximada de 78,5 MW; 4 plantes relacionades amb l’aprofitament de 

biogàs i el tractament de purins amb una potència total de 49,9 MW i una capacitat de producció 

actual de biodièsel de 30.000 tones. A més, EFIENSA participa en una minihidràulica d’1,7 MW i en 

dues societats més de l’àmbit dels projectes energètics innovadors.  

 

El Context en què Efiensa denvolupa la seva activitat ha canviat significativament des que es va crear 

l’any 1991. 

EFIENSA ha elaborat al llarg de l’any 2009 

un Pla Estratègic (PE), que està previst 

presentar 2010, que l’ajudi a reorientar les 

seves activitats,  com instrument actiu dins 

del mecat, amb una implicació directa en el 

teixit empresarial català tenint com a 

objectiu la consecució dels objectius del 

Pla de l’Energia de Catalunya (PEC), més 

enllà de la coparticipació en empreses de 

cogeneració i energies renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2// Energètica d’instal.lacions sanitàries, S.A. (EISSA) 

Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA -EISSA-, societat participada a parts iguals per l’ICAEN i pel 

Servei Català de Salut, té per missió l’execució de projectes d’estalvi d’energia i racionalització 

energètica en l’àmbit sanitari. 

EISSA gestiona la climatització de 36 Centres d’Atenció Primària i de 4 Hospitals i la producció de 

vapor d’un hospital, a la vegada gestiona les instal·lacions d’energia solar tèrmica per a la producció 

d’ACS de 5 Hospitals d’arreu de Catalunya.   
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Aquest any 2009, EISSA ha continuat treballant en la campanya Com fer un bon ús de la climatització 

del centre per poder obtenir un estalvi d’energia en aquells CAPs en els que en gestiona la 

climatització. Aquesta campanya, promou el bon ús de la climatització en els centres sanitaris i inclou 

tres línies de treball: 

• Campanya de sensibilització de l’usuari, tan habituals com esporàdics (tríptics i/o pòsters) 

• Programa de formació adreçat als treballadors del centre (petit document formatiu per cada 

treballador i/o xerrades) 

• Seguiment de l’industrial i metodologia de treball enfocada a l’estalvi d'energia (consignes de 

temperatura, horaris d’engegada i aturada de màquines,...) 

• Seguiment dels consums energètics de cada centre. 

L’any 2009 EISSA va realizar una auditoria energética a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, que 

s’utlitzarà com a base per a la realització d’un estudi de detall que es portarà a terme a principis del 

2010. 

 

6.3// Sanejament i Energia, S. A. (SAENSA) 

Sanejament i Energia, SA –SAENSA-, es una societat participada 50% per l’ICAEN i 50% l’Agència 

Catalana de l’Aigua. La principal funció de SAENSA és dur a terme inversions de millora d’eficiència 

energètica en base a plantes de tractament tèrmic eficient de fangs en les estacions depuradores 

d’aigües residuals detectades a través del Programa de Tractament de Fangs de les estacions 

depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Catalunya, on està prevista la disminució del volum de 

fangs produïts abans de l’abocament o la utilització en altres finalitats i l’aprofitament de biogàs, raó 

per la qual és de gran interès incloure tecnologies per a disminuir els costos d’assecatge de fangs. 

Les condicions d’explotació de les plantes han portat a alguns dels explotadors a negociar de mutu 

acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el desistiment de la concessió que comporta la venda 

d’actius a aquesta. En aquests casos s’ha pactat un periode transitori d’explotació per a que l’ACA en 

pugui determinar la formula definitiva de gestió.  

Durant el 2009, SAENSA ha  mantingut la seva participació en tres plantes, havent finaltzat la seva 

participació en les plantes de El Terri TTE, Mataró TTE, Montornés TTE i Sabadell TTE. 
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