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Pla d’Acció d’Eficiència 

Energètica a la Indústria de 

Catalunya 
3 
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El sector industrial és el segon 

consumidor d’energia final 

de Catalunya 

Segon sector consumidor 

d’energia final 

És un sector prioritari en qualsevol política energètica 

fonamentada en l’estalvi i l’eficiència energètica 

 

 

Consum total d’energia 

primària de Catalunya 

El Pla: 

antecedents 
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Estratègies d’interlocució 

diferenciada  Principis 

d’actuació del 

Pla d’Acció 



SERVEIS A LA INDÚSTRIA 
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Pla d’Accions  

EE a la Indústria 



ESTAT ACTUAL DEL PLA D’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA A LA INDÚSTRIA 

Altres actuacions específiques previstes: 

Pla d’Accions  

EE a la Indústria 



SERVEIS A LA INDÚSTRIA – 

DIÀLEG / ASSESSORAMENT 

 

PROGRAMA I+GEC (Grans empreses consumidores):   

 Programa de Suport a l'eficiència energètica a les empreses més 
consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTS INDUSTRIALS 
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Accions en 

marxa 
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Accions en 

marxa 

 

Promoció de la implantació del GESTOR ENERGÈTIC a les PIMEs. 

CUPONS al servei de la gestió energètica externalitzada (2017) 

Servei de revisió dels informes d’auditoria per obligació o voluntàriament 

al RD 56/2016 

•Empreses amb més de 250 treballadors i amb volum de negocis anyal 

superior als 50M€  

Consultoria 
Enginyeria 

Gestor 
Energètic 

SERVEI A LES PIMEs INDUSTRIALS 



I+ GEC - PROGRAMA CRUÏLLA Accions en 

marxa 



Gestió energètica  

Projectes d’eficiència 

Increment competitivitat 

Segle XIX 

Revolució Industrial 

Segle XXI 

Avenços en eficiència energètica 

Ús eficient dels recursos 

XX % 

AUDITORIES I SISTEMES DE GESTIÓ 

ENERGÈTICA 
Accions en 

marxa 
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Accions en 

marxa 

AUDITORIES I SISTEMES DE 

GESTIÓ ENERGÈTICA 

Servei de revisió dels informes 

d’auditoria per valorar la seva utilitat de 

cara a la indústria (no per validar que 

compleixen amb el RD 56/2016). 

 

Altres eines al servei de la contractació 

d’auditoria energètica o realització 

interna: 

- Mapa de mesures 

- Publicació: Guia i  

Balanços energètics  
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IMPLICACIÓ PER PART 
TOTA L’EMPRESA 

FORMACIÓ I 
CONSCIENCIACIÓ  

CONTROL DEL 
CONSUM ENERGÈTIC 

Accions en 

marxa 

 

Promoció de la implantació de la norma ISO 50.001: estratègia de 

millora contínua en la gestió de la demanda energètica. 

 

MILLORA CONTÍNUA 

• Establiment d’objectius energètics 

• Plans d’acció d’energia 

• Seguiment de resultats esperats 

• Processos participatius 

AUDITORIES I SISTEMES DE 

GESTIÓ ENERGÈTICA 



• Costos directes:  
cost inicial (inversió) + costs operatius (consum energètic, manteniment...) 

• Costos indirectes (estructurals):  
Cerca de proveïdors, formació, informació, regulació, normativa… 

Actuación de la Administración (estructural) 
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ASSESSORAMENT TÈCNIC I 

NORMATIU 

Accions en 

marxa 



SERVEIS A LA INDÚSTRIA – 

Formació/Sensibilització 

Càpsules energètiques: Materials que l’ICAEN posa a disposició de tots 
els responsables energètics de plantes industrials per dur a terme les 
seves pròpies campanyes de conscienciació, a fi que apliquin bones 
pràctiques que eviten el malbaratament d'energia.  

 

 

 

 

 

 

 

17 

Accions en 

marxa 



CERCADOR DE PROJECTES 

D’EFICIÈNCIA A LA INDÚSTRIA 

Projectes 

d’estalvi  

Resultats reals // Coneixement: 

 Estalvi energètic (kWh), 

 Rentabilitat (anys), 

 Inversió (€), 

 Satisfacció, 

2017 



CUPONS al servei de la gestió 

energètica externalitzada 

No podem mesurar allò que no es té, com per exemple els estalvis.  

g f m a am jn jl s o n d g f m a am jn jl s o n d

any  t any  t+1

Consum 

d’Energia

temps

Període de Referència
(Base line periode)

Període de Report o Informe
(Reporting Periode)

Estalvi

Relatiu

Estalvi

Real :

CONSUM 

EVITAT

Condicions 

Referència 

(C.R.):
Tr,

Lr

GDr

jr

Condicions 

de Informe 

(C.I.):
TI,

LI

GDI

jI

Implantació de 

les Millores

Consum (t)]C.R.

Consum (Instal(t))]C.I.

Consum (t+1)]C.I.

2017 



Temps 

20 

CUPONS al servei de la gestió 

energètica externalitzada 
2017 
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Ajuts a la indústria 2015 



AJUTS A LA INDÚSTRIA 2015 
BASES GENERALS 

 

Promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les 

emissions de CO2, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir 

amb això els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 

2012/27/UE. 

  

Termini: 6 de maig de 2015 fins 5 de maig de 2016 (o a l’esgotament dels fons) 

  

Pressupost inicial: 49.016.421 €, ampliat amb 66.200.00€ (des 2015)= 115.216.421€ 

  

Beneficiaris: PIME o grans empreses, en instal·lacions del sector industrial, el CNAE 

2009 de les quals es trobi dins dels que es relacionen en la base setena de la ordre o 

per empreses de serveis energètics.  

  

Règim: Reglat. 

  

Compatibilitat:  amb qualsevol altre ajut concedit, per a la mateixa finalitat. La dotació 

prové del Fons Nacional d’Eficiència Energètica, aportats per les comercialitzadores 

elèctriques en base a la Directiva d'eficiència UE/27/2012. 



AJUTS A LA INDÚSTRIA 2015 

INVERSIONS ELEGIBLES   

 

• Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials 

(inversió elegible entre 75 k€ i 4 M€). La proporció econòmic - energètic 

màxima ha de ser de 14.379 € inversió elegible/ tep estalvi energia final. El 

període de recuperació simple, no pot superar la vida útil de la instal·lació, o 

els 15 anys.  

 

• Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials 

(inversió elegible entre 30 k€ i 4 M€). La proporció econòmic - energètic 

màxima ha de ser de 14.501 € inversió elegible/ tep estalvi energia final, ha 

de complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001. El període de recuperació 

simple, no pot superar la vida útil de la instal·lació executada, o els 15 anys.  

  

Import de l’ajut: 30% de la inversió elegible.   



AJUTS A LA INDÚSTRIA 2015 

 

COSTOS ELEGIBLES: 

  

• Elaboració dels projectes tècnics,  

• Costos d'execució de l'obra civil (no superi el 20% de la inversió)  

• Equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries,  

• Costos de transport, els d'assistència tècnica... lligats a execució del 

projecte,  

• Costos per a la legalització de les instal·lacions i obtenció de les 

llicències. 

• No inclou tasses o impostos (excepte IVA no suportat), i costos propis 

(personal, funcionament o despeses generals).  

• Només factures amb data posterior a la data de sol·licitud. 

  



RESULTATS DELS AJUTS A LA INDÚSTRIA 2015 

 

• Peticions: 661 sol·licituds 

 

• Inversió total: 492,2 M€ 

 

• Ajudes directes: 117,5 M€ 

 

• Rati d’ajut: 24% 

 

• Conclusió: Atès que l’import d’ajut a les bases és d’un 30% de la 

inversió elegible, es calcula la inversió elegible d’aquests 661 

atorgaments en 391,66 M€. Per tant la relació entre inversió total i 

l’elegible és d’un 79,6%, el qual fa pensar que no hi ha molts casos en 

que de la inversió total s’hagi restat la inversió en equipament 

convencional. 
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Previsió d’ajuts a la indústria 
2016 



PREVISIÓ D’AJUTS A LA INDÚSTRIA 2016 

• Fons: Més de 200 M€ 

 

• Objecte: el mateix que en l’ordre 2015 

• Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials 

• Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials  

 

• Import de l’ajut: : 30% de la inversió elegible 

 

• Indicis: La dotació del Fons Nacional d’Eficiència Energètica al 2016 és el doble 

de la del 2015. 

 

• Calendari: els fons ja es troben en mans del MINETUR, i el govern en funcions 

podria publicar la Convocatòria però ICAEN no te noticia de si hi estan treballant, 

però hauran de publicar al 2016. 

 

• Ajuts ICAEN: en el 2015 hi havia per implantació i Certificació de ISO 50.001 i 

per auditoria energètica a la PIME alimentària o química. Al 2016 no hi ha 

pressupost. 



Ajuts econòmics per a projectes de prevenció de residus i de foment 

de l’economia circular 

Organisme: Agència de Residus de Catalunya 

Termini presentar sol·licitud: 23 de juliol de 2016 

Objecte dels ajuts:  

1. Projectes de prevenció, reutilització i reciclatge de residus industrials 

2. Projecte de foment de l’economia circular: 

• Ecodisseny de productes o serveis que promogui una reducció de residus al llarg 

del cicle de vida 

• Reutilització de productes 

• Estudis de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis:  

• projectes de recerca industrial 

• disseny de prototips 

• projectes demostratius  

• projectes de desenvolupament experimental 

A qui va dirigit? 

•Empreses i agrupacions d'empreses amb la seu social a Catalunya.  

•Addicionalment, en el punt 2, el centre productiu objecte de l’actuació ha d’estar ubicat a 

Catalunya.  

•Poden sol·licitar els ajuts tant les microempreses, les pimes, com les mitjanes i grans 

empreses. 
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Estalvia energia al teu comerç  



El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

(CCAM) posa a l’abast del sector préstecs amb un alval del 

70%, tramitats amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de 

10.000€ a 100.000€ de la línia Emprèn (el termini finalitza el 

30 de setembre de 2016) www.ccam.cat  

 

Últimes Jornades  

• Lleida: 20 de juny 

• Manresa: 27 de juny 

http://www.ccam.cat/


Carrer Pamplona 113 
08018 Barcelona 
Tel. 93 622 05 00 
Fax. 93 622 05 01 

 
www.gencat.cat/icaen 

#EnergiaNeta #CleanEnergy 

Moltes gràcies 

Antònia Sentias Esparó 

antonia.sentias@gencat.cat 

 

http://www.gencat.cat/icaen
mailto:antonia.sentias@gencat.cat

