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Avantprojecte de llei de bases de la transició energètica de Catalunya i 

de transformació de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en l’Agència 

Catalana d’Energia  

 

 

PREÀMBUL 

 

Des del restabliment de la Generalitat de Catalunya, el govern català ha 

considerat l’energia com un element estratègic per al país, sent conscient que la 

disponibilitat de l’energia i el seu preu afecta de manera molt significativa al 

desenvolupament econòmic i industrial, al benestar social del conjunt de la 

societat catalana i a l’estat del medi ambient a Catalunya. 

 

En plena etapa de recuperació de l’autogovern català, dos anys després de 

l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’any 1981 la Generalitat de 

Catalunya va publicar, per encàrrec del Parlament de Catalunya, el Llibre Blanc 

de l’Energia a Catalunya, marcat per la necessitat de garantir el subministrament 

energètic i reduir la dependència exterior dels combustibles fòssils, en un context 

internacional dominat per uns preus d’aquests combustibles molt elevats com a 

conseqüència de la crisi del petroli de l’any 1979. 

 

El model energètic que fixava aquest Llibre Blanc continuava sent un model 

energètic centralitzat, basat principalment en combustibles fòssils i que, al mateix 

temps, plantejava un important procés de nuclearització de la producció d’energia 

elèctrica a Catalunya amb la posada en funcionament de tres noves centrals 

nuclears. Així, l’entrada en servei d’aquestes centrals nuclears va suposar arribar 

fins al 81% de contribució d’aquesta tecnologia dins el mix elèctric català l’any 

1989. 

 

Tanmateix, cal destacar també que la política energètica catalana definida en el 

Llibre Blanc de l’Energia a Catalunya era una política energètica orientada no 

només a l’oferta energètica sinó també a la demanda. Així, el Llibre Blanc ja feia 

èmfasi en les polítiques d’estalvi i eficiència energètica, que són actualment uns 

dels eixos principals de l’actual política energètica catalana i un element clau de 

la transició energètica.  

 

Així, en un entorn d’elevats preus energètics a nivell internacional, es prioritzava 

l’ús racional de l’energia i es fomentava l’estalvi i l’eficiència energètica en tots 

els sectors. També es feia una tímida aposta per a la utilització de recursos 

energètics autòctons, bàsicament a partir d’energies renovables, atenent al nivell 

de desenvolupament tècnic i econòmic encara incipient de les tecnologies 

renovables no hidràuliques en aquest període. Igualment es feia referència a 
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l’impacte mediambiental de l’actual model energètic i es posava de manifest la 

necessitat de lluitar contra la contaminació i de conservar el medi ambient, amb 

polítiques de diversificació cap a energies més netes, com el gas natural. 

 

El Llibre Blanc de l’Energia a Catalunya de l’any 1981 ha fonamentat les bases de 

l’estratègia energètica de Catalunya en els darrers 38 anys. L’aplicació d’aquest 

Llibre Blanc i de les seves planificacions energètiques posteriors dóna un balanç 

molt positiu de consolidació d’un model energètic que ha permès el 

desenvolupament econòmic i social de Catalunya en aquestes darreres dècades. 

 

Així, al llarg d’aquest període es poden destacar algunes actuacions especialment 

rellevants de la política energètica catalana. Per exemple, al llarg dels anys 1980, 

desprès de publicar-se el Llibre Blanc, es va dur a terme un programa del 

desenvolupament del potencial de les centrals minihidràuliques catalanes i es va 

iniciar el desplegament de l’energia eòlica (l’any 1984 es varen instal·lar el primer 

molí eòlic català a Vilopriu i el primer parc eòlic de l’Estat a Garriguella, 

posteriorment desmuntats, i l’any 1991 va entrar en servei el primer parc eòlic 

comercial de l’Estat a Roses). 

 

En la dècada dels anys 1990 es va publicar el programa ESPREC (Estudi Espaial 

i Prospectiu de l’Energia a Catalunya), treball d’anàlisi detallat sobre l’oferta i la 

demanda d’energia a Catalunya. En aquest mateix període es va endegar el Pla 

d’extensió de la xarxa de gas natural, que ha permès que actualment el nombre 

de municipis que tenen accés al gas natural canalitzat suposin el 93,1% de la 

població catalana i es va dur a terme també un molt important desplegament de 

la cogeneració en la indústria catalana. 

 

Posteriorment, sobretot a partir de l’any 2000, es comença a entreveure la 

transició energètica en les posteriors planificacions energètiques catalanes 

(horitzons 2010, 2015 i 2020) i en actuacions concretes, com ara la renovació 

total del parc de centrals elèctriques de carbó i fueloil cap a centrals de cicle 

combinat amb gas natural, que s’ha anat produint en el període 2002-2010. 

 

Un fet molt significatiu d’aquesta llarga etapa fou la creació l’any 1991, ja 

proposada en el Llibre Blanc de l’Energia a Catalunya, de l’Institut Català 

d’Energia (ICAEN), mitjançant la Llei 9/1991, amb la finalitat d’impulsar i realitzar 

iniciatives i 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. 

 

Malgrat la reduïda dimensió de l’ICAEN com a organisme públic i el seu ajustat 

pressupost, des de la seva creació l’any 1991, ha centrat la seva actuació en la 

visió de futur del model energètic, desenvolupant l’eficiència energètica en tots 
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els sectors d’activitat del país, així com impulsant les noves tecnologies 

renovables encara no madures en aquell moment, com ara l’energia solar o 

l’eòlica. Així, per exemple, ha estat implicat en els primers parcs eòlics catalans, 

que actualment han fet 20 anys, ha estat molt actiu en l’impuls de la cogeneració 

a Catalunya durant la dècada dels 1990, una tecnologia molt lligada a l’eficiència 

energètica en el sector industrial, va iniciar programes de finançament per tercers 

en instal·lacions solars tèrmiques, va participar en la societat pionera de car-

sharing, “Catalunya Car-Sharing” (avui Avancar), en xarxes de calor i fred, com 

ara Districlima, que és la més gran de l’Estat espanyol, etc. En definitiva, el seu 

gran valor és apuntar cap al futur energètic, fent que Catalunya esdevingui més 

sostenible i més sobirana energèticament. 

 

L’aplicació d’aquesta política energètica ha comportat una notable millora en 

l’eficiència energètica global. En aquest sentit, la intensitat energètica final de 

Catalunya ha disminuït gairebé un 23,3% en el període 2004-2017. Tanmateix, 

el desenvolupament de les energies renovables a casa nostra no s’ha realitzat 

amb el ritme planificat, arribant només al 8,5% l’any 2017, lluny del 20% que 

marca la UE per l’any 2020. L’energia nuclear continua representant 

aproximadament la meitat de la producció elèctrica de Catalunya i el sector 

transport, que representa el 42,9% del consum d’energia final de Catalunya l’any 

2017, continua basant-se majoritàriament en combustibles derivats del petroli. 

En conjunt, el consum de combustibles fòssils i nuclear, sobre els quals es 

fonamenta el nostre model energètic actual, representen més del 90% del 

consum d’energia primària de Catalunya. 

 

A més a més, el model energètic català actual presenta una estructura 

empresarial vertical i concentrada en pocs agents, una generació elèctrica 

centralitzada, un sistema molt rígid i basat en grans infraestructures i amb fortes 

externalitats energètiques. Igualment, comporta un important impacte 

mediambiental (contaminació de l’aire, canvi climàtic,...) i social (pobresa 

energètica), i també una elevada dependència de l’exterior que posa en perill 

l’abastament energètic (fonamentalment derivada del consum de petroli i gas 

natural), pèrdua de competitivitat, desigualtat en l’accés a l’energia, etc. 

 

En definitiva, aquest model actual, plenament desenvolupat i que continua sent 

majoritàriament centralitzat, ja està esgotat i no pot ser un model de futur, 

requerint un important consens polític i social per substituir-lo. 

 

En aquest sentit, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica, aprovat pel 

Govern català al gener de 2017, i que compta plenament amb el suport polític i 

de la societat civil, constitueix el nou marc de desenvolupament de la política 

energètica catalana en els propers anys per fer front als reptes indicats 

anteriorment. 
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Aquest Pacte Nacional planteja un procés de transició energètica cap a un nou 

model basat en les energies renovables, elaborat en plena redefinició de la 

sobirania energètica. Així, el Pacte presenta un nou escenari que va més enllà de 

l’objectiu de reduir el consum de combustibles fòssils i reduir la contribució de 

l’energia nuclear, ja que planteja un nou escenari de trencament i abandonament 

d’aquestes fonts energètiques, recollint l’objectiu específic d’assolir un sistema 

energètic fonamentat al 100% en les energies renovables en l’horitzó 2050. Sens 

dubte, aquest objectiu suposa una veritable revolució tecnològica i social. 

 

També cal destacar l’estat d’emergència climàtica, aprovat pel Govern el mes de 

maig de 2019, en el qual es declara la necessitat d’actuar amb determinació per 

fer front als impactes del canvi climàtic i reclama l’acció compromesa de tota la 

societat (Govern i altres administració públiques, societat civil i sectors 

econòmics). Així, amb aquesta finalitat, el Govern de la Generalitat assumeix els 

seus compromisos per tal d’assolir els objectius en matèria de mitigació del canvi 

climàtic establerts a la Llei 16/2017, del Canvi Climàtic. 

 

Com a conseqüència d’aquesta declaració d’emergència climàtica, el 14 de maig 

de 2019 el Govern va aprovar el Decret Llei 16/2019 de 26 de novembre, de 

mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

L’objectiu principal d’aquest Decret Llei és desenvolupar de forma ràpida i 

efectiva les estratègies exposades en la Llei del Canvi Climàtic i fer front als 

compromisos adquirits en el propi Acord del Govern de declaració d’emergència 

climàtica.  

 

Així, aquest Decret llei, sense apartar-se dels objectius, les prioritats i les línies 

estratègiques de la Llei del canvi climàtic, reforma algunes de les seves 

disposicions, així com disposicions d’altres lleis i regulacions de rang inferior amb 

les que s’hi relaciona directament. L’objectiu és desplegar urgentment mesures 

per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Catalunya mitjançant la 

posta en marxa d’instruments jurídics específics que permetin dotar de major 

eficàcia les disposicions fixades a la Llei del Canvi Climàtic. Es fa especial atenció 

a les mesures adreçades a la implantació d’instal·lacions de producció d’energia 

elèctrica mitjançant l’energia eòlica i l’energia solar fotovoltaica.  

 

Així, com a exemple més significatiu, mitjançant aquest Decret llei es deroga el 

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

administratius aplicables per a la implantació d’instal·lacions d’energies 

renovables a Catalunya i es proposa una nova regulació de les instal·lacions de 

producció d’energia elèctrica provinent d’energia eòlica i d’energia solar. Aquesta 

nova regulació ha de permetre superar la paràlisis de facto que ha experimentat 

la implantació de l’energia eòlica a Catalunya i les dificultats d’implantació que 

tenen les instal·lacions solars fotovoltaiques instal·lades a terra degut als 

condicionats que imposa l’esmentat Decret 147/2009. 
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Igualment, el Decret llei també incideix en la regulació de determinats 

instruments urbanístics per a facilitar  la implementació de les energies 

renovables tant en els edificis existents i en la seva renovació com en les noves 

construccions i així, donar un impuls definitiu als edificis de balanç d’energia 

positiu necessaris per a la transició energètica. En aquest sentit, el Decret Llei és 

pioner a l’Estat en simplificació administrativa especialment en allò relatiu a la 

tramitació d’instal·lacions dedicades a l’autoconsum. 

 

Aquest marc d’acció és plenament coherent amb els objectius climàtics derivats 

de l’Acord de París de l’any 2015 i amb els objectius europeus en l’àmbit de 

l’energia i del clima en els horitzons 2030 i 2050, que impliquen una plena 

descarbonització de l’economia a llarg termini i una intensificació dels esforços 

duts a terme fins el dia d’avui. Així, destaca el nou paquet regulatori europeu en 

l’àmbit energètic, aprovat en els anys 2018 i 2019, que marca els objectius 

energètics per l’any 2030 i identifica les bases i principis d’aquesta transició 

energètica. Aquest paquet regulatori inclou la Directiva 2019/943 del mercat 

elèctric, la Directiva 2018/2002 d’eficiència energètica, la Directiva 2018/2001 

d’energies renovables, la Directiva 2018/1999 de governança de la Unió de 

l’energia, entre altres. 

 

D’una banda, cal tenir present que, tal com indiquen els principis de la política 

energètica europea, “l’energia més neta és aquella que no es consumeix”. Per 

aquest motiu, les tecnologies d’estalvi i eficiència energètica han de continuar 

sent l’element prioritari del nou model energètic català, sent necessari actuar de 

forma decidida en tots els sectors, estenent la cultura de l’eficiència energètica a 

tots els àmbits. 

 

D’altra banda, la característica principal d’aquest procés de transició energètica 

es troba en els canvis tecnològics disruptius, que alguns ja s’estan produint, i que 

contribuiran a fer possible aquest nou escenari 100% renovable. A nivell 

tecnològic, aquest canvi es basa, en bona mesura, en les tecnologies emergents 

fonamentals següents: l’energia solar fotovoltaica amb autoconsum a preu 

assequible; les tecnologies d’emmagatzematge elèctric, que permetran la 

gestionabilitat de les energies renovables intermitents; el desenvolupament del 

vehicle elèctric, amb major autonomia, amb capacitat d’emmagatzematge 

d’energia elèctrica i amb capacitat d’interactuar amb la xarxa; el conjunt de 

tecnologies lligades a l’electrificació de la demanda; el conjunt de processos 

associats a la digitalització de l’energia, les xarxes intel·ligents i la gestió eficient 

de l’energia, etc. 

 

El sector del transport és especialment crític per la grandària i les característiques 

del seu consum energètic, amb una elevadíssima dependència del petroli (gairebé 

un 95%). Per aquest motiu, l’àmbit del transport planteja uns desafiaments 

enormes per aconseguir importants reduccions en l’ús de combustibles fòssils i 

en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Com a mesura clau per a la 
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transició energètica, cal accelerar la implantació del vehicle elèctric a Catalunya. 

En aquest sentit, cal accelerar la penetració del vehicle elèctric en el mercat, 

desenvolupant, entre altres, una estratègia de recàrrega que permeti que aquests 

vehicles facin un ús de la xarxa viària en les mateixes condicions que els vehicles 

amb motors tèrmics. Igualment, cal implantar la infraestructura elèctrica 

necessària a la nova edificació residencial i de serveis i en els edificis ja existents 

per facilitar la recàrrega vinculada dels vehicles elèctrics dels seus residents i 

usuaris. D’altra banda, les administracions públiques han de vetllar també per la 

connectivitat i la interoperabilitat de les instal·lacions de recàrrega elèctrica, 

assegurant la qualitat de la informació per a la ciutadania. 

 

Per assolir un sistema energètic 100% renovable, és necessari que la demanda 

energètica catalana evolucioni cap a una alta electrificació. A més a més de 

l’electrificació del sector transport, cal introduir altres tecnologies com la bomba 

de calor o tecnologies elèctriques en processos industrials, donada la més gran 

diversitat i flexibilitat tècnica i econòmica de formes d’energia renovable que 

ofereix la generació elèctrica envers els combustibles renovables. A més a més, 

l’energia elèctrica permet gestionar de forma més activa i eficient aquesta 

demanda energètica. 

 

En l’àmbit dels edificis, cal desenvolupar particularment actuacions per a la 

millora de l’eficiència energètica, mitjançant l’impuls decidit a la rehabilitació 

energètica d’edificis, així com la plena i efectiva integració de les energies 

renovables en aquests edificis, resultant que la pràctica totalitat dels edificis de 

Catalunya en l’horitzó 2050 siguin de consum energètic nul o positiu. El 

desenvolupament i l’adequada regulació del funcionament de les empreses de 

serveis energètics és un factor important que ha d’ajudar al compliment d’aquest 

objectiu. 

 

En l’àmbit industrial, Catalunya ha d’apostar per la descarbonització dels seus 

processos productius i per l’estalvi i l’eficiència energètica com a element de 

millora de la competitivitat industrial, potenciant les possibilitats de l’anomenada 

“indústria 4.0”, en un entorn marcat per la digitalització de la indústria i de 

l’energia. En aquest sentit, la indústria catalana no ha de deixar passar 

l’oportunitat de ser capdavantera en solucions d’eficiència energètica en els 

mercats nacional i internacionals, aspectes clau per al rellançament de l’economia 

i l’ocupació, de forma que l’estalvi i l’eficiència energètica es constitueixi en un 

eix vertebrador de la reindustrialització de Catalunya. 

 

El nous reptes que planteja el procés de transició energètica (electrificació de la 

demanda –especialment del transport-, la gestió de la demanda elèctrica, la 

generació distribuïda amb emmagatzematge, etc.) suposen canviar el concepte 

actual de disseny i desenvolupament de les xarxes elèctriques de distribució. En 

aquest sentit, el sistema elèctric ha d’avançar cap a sistemes que permetin una 

integració efectiva dels recursos energètics distribuïts, amb una gestió activa i 
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intel·ligent de la producció i de la demanda elèctrica, i interaccionant plenament 

amb la xarxa elèctrica. Fer realitat aquest nou concepte de gestió de l’energia 

requereix el desplegament d’un model de xarxa elèctrica intel·ligent (smart grid), 

que permeti la interacció dels elements que conformen aquestes xarxes 

(producció, emmagatzematge, equips consumidors...) en un nou entorn de 

digitalització de l’energia, tot aprofitant i posant en valor la gran quantitat de 

mesures i paràmetres que els equips comptadors intel·ligents posen a l’abast. 

 

L’aplicació d’aquestes noves tecnologies i la digitalització de la xarxa elèctrica 

constituirà un fenomen disruptiu, que comportarà l’aparició de nous models de 

negoci associats a serveis de mobilitat, serveis solars, serveis d’eficiència 

energètica, etc. 

 

D’altra banda, el Pacte planteja un nou model energètic més democràtic, 

participatiu i en el què el ciutadà s’ha de situar en el centre d’aquest. Així, en el 

nou model energètic proposat, els ciutadans i les empreses passen a ser 

consumidors actius, amb la possibilitat de poder consumir, generar, 

emmagatzemar i vendre energia elèctrica, al mateix temps que gestionen el seu 

consum. L’agrupació i participació d’aquests productors/consumidors en 

comunitats locals d’energia i els agregadors d’energia, ja siguin d’oferta o 

demanda, permeten accentuar encara més el paper central dels ciutadans i les 

empreses en el nou model energètic, contribuint a més a més a l’eficiència 

operativa i econòmica de la xarxa elèctrica. És a dir, el seu paper en el model 

canvia radicalment respecte l’actual, passant a tenir un rol actiu, responsable i 

participatiu, en coherència amb les bases de la nova política energètica europea. 

 

Un altre aspecte transcendental per assolir l’objectiu d’un sistema energètic 

100% renovable és l’ús i participació del territori per a la implantació de parcs 

eòlics i instal·lacions fotovoltaiques sobre el terreny. Assolir aquest objectiu no 

serà possible únicament amb el potencial de generació renovable distribuïda a 

petita escala, sent imprescindible també la implantació d’aquestes tecnologies 

renovables autòctones a gran escala. En aquest sentit, la planificació territorial i 

les limitacions ambientals han de ser coherents amb l’aprofitament energètic 

d’aquest recurs energètic i, al mateix temps, han de facilitar l’execució dels 

projectes als agents interessats. L’acció coordinada de l’Administració catalana, 

la participació dels actors territorials, especialment de l’Administració local, i, en 

general, de la societat civil seran imprescindibles per aconseguir veritablement 

un sistema elèctric català fonamentat totalment en energies renovables. 

 

El procés de transició energètica per assolir el nou model energètic requerirà de 

grans inversions en edificis eficients, amb integració d’energies renovables i 

gestionats intel·ligentment, en el nou model de mobilitat elèctrica, en les grans 

instal·lacions d’energies renovables ubicades en el terreny, en la utilització de 

biomassa per a usos tèrmics, etc. A més a més dels mecanismes tradicionals de 

finançament d’aquestes inversions, l’Administració haurà de facilitar la utilització 
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de procediments alternatius i innovadors de finançament, d’acord amb el marc 

regulatori europeu. En aquest sentit, cal destacar els mecanismes de col·laboració 

público-privats, tot el conjunt de fórmules col·laboratives associades de 

finançament (com el crowdfunding o el crowdlending), els nous models de 

finançament a través de les empreses de serveis energètics o els contractes 

bilaterals de compra d’energia elèctrica a llarg termini (Power Purchase 

Agreement ‒PPA‒), entre d’altres. 

  

L’Administració pública, que també haurà de formar part d’aquestes inversions a 

través de la seva política d’inversió pública, haurà de finançar-se, no només dels 

pressupostos públics, sinó també a través d’una política fiscal finalista 

d’assumpció de les externalitats ambientals i socials de la utilització de 

combustibles fòssils i l’urani. En aquest sentit, els fons creats amb aquesta 

finalitat que siguin aprovats per part de la Generalitat de Catalunya (fons 

climàtics) aportaran una part significativa dels recursos econòmics dirigits al 

desplegament de la política energètica que permeti la transició cap a un sistema 

energètic eficient i basat plenament en les energies renovables. 

 

— — — — — 

 

En aquest sentit, la present llei té com a objectiu fixar els principis legislatius de 

la política energètica catalana necessària per a dur a terme la transició energètica 

de Catalunya, desenvolupant les bases aprovades en el Pacte Nacional per a la 

Transició Energètica de Catalunya. 

 

Així mateix, i de forma més concreta, aquesta Llei també té com a objectiu 

transformar l’actual Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia, 

amb la finalitat de que aquest organisme públic esdevingui el veritable instrument 

impulsor de la transició energètica de Catalunya, d’acord amb els criteris fixats 

en aquest Pacte Nacional, anteriorment indicats. Així, la creació de la nova 

Agència dóna compliment a la Llei 16/2017, del canvi climàtic, que recull la 

necessitat de que l’actual Institut Català d’Energia prepari les estructures 

conceptuals i tecnològiques per a transformar-se en una agència catalana amb 

capacitat de governança, coordinació i control sobre el Pacte nacional per a la 

transició energètica de Catalunya. 

 

 

La present Llei s’estructura en un apartat preliminar i dos títols. 

 

En el títol preliminar de la Llei es defineix l’objectiu de la mateixa. 

 

En el Títol I es concreten en forma de llei les apostes definides en el Pacte 

Nacional en quan a missió, objectius, eixos estratègics i desenvolupament de les 

estratègies que han de formar part de la política energètica catalana, així com la 

definició dels instruments de planificació i governança que han de fer possible el 
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nou model energètic. Així, es dóna força legal a la política de transició energètica, 

fixada en el Pacte Nacional, cap a un model on les energies renovables i les noves 

tecnologies situen el ciutadà en el centre del sistema energètic. 

 

Per altra banda, el Títol II recull el nou marc legal que permet transformar l’actual 

ICAEN en la nova Agència Catalana d’Energia, per a fer front als nous reptes de 

la transició energètica. Igualment, aquest Títol redefineix els nous objectius i 

funcions d’aquesta nova Agència, per a que sigui el veritable instrument del 

Govern per dur a terme aquest procés de transició energètica a Catalunya. 
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TÍTOL PRELIMINAR 

Disposicions generals 

 

 

Article 1. Objecte d’aquesta Llei 

1. L'objecte d’aquesta Llei és fixar les bases de la política energètica catalana 

necessària per a dur a terme la transició energètica de Catalunya, d’acord amb 

el que s’estableix en les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, 

aprovades per l’Acord de Govern de 31 de gener de 2017 i la Llei 16/2017, de l’1 

d’agost, del Canvi climàtic. 

2. Així mateix, i de forma més concreta, aquesta Llei també té com a objectiu la 

transformació de l’Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia, per 

a esdevenir motor d’aquesta transició energètica a Catalunya, d’acord amb els 

criteris fixats en les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, 

esmentades a l’apartat 1 d’aquest article i en l’article 19 de la Llei 16/2017, de 

l’1 d’agost, del Canvi climàtic. 

 

TÍTOL I 

Bases per a la transició energètica cap a un model energètic sostenible 

per a Catalunya 

  

CAPÍTOL 1 

Principis de la transició energètica de Catalunya 

 

Article 2. Missió 

La missió de la política energètica catalana és que Catalunya assoleixi una 

economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, 

baixa intensitat energètica i neutralitat carbònica, que compatibilitzi els objectius 

del desenvolupament sostenible en les seves tres vessants (sostenibilitat 

econòmica, social i mediambiental) garantint la seguretat del subministrament 

energètic i reduint la seva vulnerabilitat als impactes ambientals i les emissions 

de gasos amb efecte d’hivernacle i de contaminants primaris, amb un nou model 

energètic innovador, competitiu, descentralitzat i distribuït, participatiu, 

democràtic, saludable i socialment inclusiu a mitjà i llarg termini. 

Aquesta política energètica ha de ser compatible amb la normativa i objectius 

fixats per l’Estat Espanyol i la Unió Europea,  amb els compromisos internacionals 

en la lluita contra el canvi climàtic i amb la millora de la qualitat de l’aire en zones 

urbanes. 
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Article 3. Objectius 

1. En coherència amb la missió exposada a l’article 2 d’aquesta llei, el principal 

objectiu de la política energètica de Catalunya és l'establiment d'un conjunt 

d’estratègies que facin possible la transició energètica necessària per a assolir un 

model energètic sense emissions de gasos d’efecte hivernacle, basat cent per 

cent en les energies renovables a l’horitzó 2050, si és possible tècnicament, 

mediambientalment i econòmicament.  

2. Els objectius i estratègies es concretaran en els instruments de planificació 

definits al capítol 3 del Títol I d’aquesta Llei, d’acord amb els objectius i 

estratègies establerts a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del Canvi climàtic. 

Igualment, aquests objectius i estratègies seran coherents amb els establerts per 

l’Estat Espanyol i la Unió Europea, i molt especialment amb els objectius de l’Estat 

Espanyol fixats a l’horitzó 2030 en el “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

2021-2030” i als horitzons 2040 i 2050 a la “Estrategia a Largo Plazo para una 

Economía Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra”, així com amb els 

objectius i estratègies de la Unió Europea fixats a l’horitzó 2030 en el paquet de 

mesures “Clean energy for all Europeans“ i a l’horitzó 2050 a la Estratègia 

Europea de descarbonització “Energy Roadmap 2050”. 

 

Article 4. Eixos estratègics 

Per tal d’assolir la missió i els objectius fixats als articles 2 i 3 d’aquesta llei, els 

eixos estratègics d’aquesta nova política energètica catalana han de ser: 

a) Garantir l’accés a l’energia i la defensa dels drets dels consumidors. 

b) Garantir l’abastament energètic de Catalunya i la qualitat i fiabilitat dels 

subministraments energètics. 

c) Assolir el màxim nivell d’estalvi i l’eficiència energètica en l’economia i societat 

catalanes. 

d) Maximitzar la utilització de les fonts d’energia renovables, fonamentalment les 

autòctones. 

e) Fomentar la recerca i la innovació energètiques com a vectors d’eficiència i de 

creació d’activitats empresarials. 

f) Democratitzar l’energia i fer partícip a la societat en la definició del nou model 

energètic.  

  



 

17 
 

CAPÍTOL 2 

Estratègies per a la transició energètica 

 

Article 5. Aspectes generals 

Les línies estratègiques per tal de desenvolupar els eixos estratègics de la 

transició energètica fixats a l’article 4 d’aquesta Llei són: 

a) Apoderament de ciutadans i empreses com a agents productors, consumidors 

i gestors en el nou model energètic 

b) Generació d’energia elèctrica amb energies renovables, fonamentalment 

autòctones, a gran, mitjana i petita escala 

c) Electrificació de la demanda energètica 

d) Xarxes intel·ligents i digitalització de l’energia 

e) Nous models de finançament i fiscalitat energètica i ambiental 

f) Implicació del territori en el desenvolupament de les energies renovables 

g) Descarbonització en els edificis: rehabilitació energètica i edificis de consum 

d’energia gairebé nul 

h) Descarbonització a la indústria: estalvi i eficiència energètica i energies 

renovables 

i) Descarbonització en el transport: estalvi i eficiència energètica i energies 

renovables 

j) Descarbonització en el sector primari: estalvi i eficiència energètica i energies 

renovables 

k) Promoció de l’economia circular 

l) La transició energètica com a oportunitat de desenvolupament empresarial i 

creació de feina qualificada  

m) Orientació de la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit 

energètic cap a la transició energètica  

n) Democratització de l’energia: formació, informació i participació  

o) Defensa dels drets dels consumidors d’energia 

p) Lluita contra la pobresa energètica i defensa del consumidor vulnerable 

q) Transició justa i inclusiva 

r) Simplificació de procediments administratius 

s) Paper exemplificador de les administracions públiques 

t) Cooperació amb l’Administració local 
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Article 6. Apoderament de ciutadans i empreses com a agents 

productors, consumidors i gestors en el nou model energètic 

El Govern, en el marc de les seves competències en l’àmbit de l’energia, ha de 

dur a terme les actuacions necessàries per a situar els ciutadans i les empreses 

en el centre del model energètic, amb igualtat de tracte i no discriminació, 

garantint que puguin desenvolupar-se com a consumidors actius d’energia, és a 

dir, que puguin consumir i, alhora, puguin generar, emmagatzemar, compartir 

i/o vendre la seva pròpia energia, ja sigui directament o mitjançant agregadors, 

que disposin de tarifes de accés a la xarxa que reflecteixin els seus costos, 

transparents i no discriminatòries i no estiguin subjectes a procediments 

desproporcionadament onerosos, dotant-los de capacitat per poder decidir d’on 

ha de provenir l’energia que consumeixen i d’eines per gestionar el seu consum 

energètic d’una manera eficient i responsable. 

La instal·lació de generació d’energia necessària per a les activitats del 

consumidor pot ser propietat del mateix consumidor o d’un tercer i pot ser 

gestionada per ell mateix o bé per un tercer, en relació a la instal·lació, el 

funcionament i el manteniment. 

Per això, el departament competent en matèria d’energia, en l’àmbit de les seves 

competències, ha de garantir que la ciutadania i les empreses puguin exercir els 

seus drets d’apoderament en l’àmbit energètic, desenvolupant un marc regulatori 

adient, duent a terme actuacions d’informació, formació, participació i 

assessorament en relació a aquest marc regulatori i actuant en defensa dels drets 

dels ciutadans en aquest àmbit, tal com recull l’article 20 d’aquesta Llei. Cal tenir 

present que aquests drets s’han d’anar aprofundint al llarg del temps, a mesura 

que evolucioni la pròpia transició energètica i la participació activa del consumidor 

sigui més important.  

 

Article 7. Generació d’energia elèctrica amb energies renovables, 

fonamentalment autòctones, a gran, mitjana i petita escala 

1. El departament competent en matèria d’energia, en l’àmbit de les seves 

competències, ha de facilitar que el sistema elèctric català evolucioni cap a una 

producció d’energia elèctrica exclusivament d’origen renovable, fonamentalment 

autòctona. Aquesta producció d’energia elèctrica s’ha de desenvolupar de forma 

sinèrgica, flexible, equilibrada i harmònica a tres nivells d’escala en funció del seu 

nivell de potència i de tensió de subministrament: petita escala (ciutadans i 

petites empreses amb autoproducció individual o col·lectiva), escala mitjana 

(comunitats energètiques renovables en municipis i polígons industrials o de 

serveis) i gran escala (grans instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb 

energies renovables), i ha d’incorporar sistemes d’emmagatzematge d’energia 

elèctrica adients a cada escala. 

Per això, el departament competent en matèria d’energia, en l’àmbit de les seves 

competències, ha de definir un marc regulador tècnic, econòmic i mediambiental 
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adient per a la implantació de la generació d’energia elèctrica renovable, 

connectada a les xarxes elèctriques i/o per a l’autoproducció, incloent-hi la 

simplificació de la tramitació administrativa de les instal·lacions de mitjana i 

petita escala i la creació de comunitats locals productores i consumidores 

d’energia elèctrica d’origen renovable i propiciant el desenvolupament de la figura 

de l’agregador energètic. 

2. Igualment, el departament competent en matèria d’energia, en l’àmbit de les 

seves competències, ha d’impulsar el desenvolupament de les xarxes elèctriques 

per incrementar la seva eficàcia, eficiència, flexibilitat i resiliència, de forma que 

permetin la connexió de la generació d’energia elèctrica distribuïda (generació 

elèctrica a mitjana i petita escala) amb fonts d’energia renovables. 

Addicionalment, ha de vetllar per a que el sistema elèctric català disposi de les 

grans instal·lacions de generació d’energia elèctrica renovable i de les 

corresponents instal·lacions d’emmagatzematge necessàries per a l’equilibri i 

l’estabilitat del conjunt del sistema elèctric català a cadascuna de les seves 

escales. Ambdós tipus d’instal·lacions de generació (gran escala i generació 

distribuïda a mitjana i petita escala) són complementàries i imprescindibles per 

aconseguir un sistema elèctric equilibrat, eficaç, eficient, flexible i resilient.  

El departament competent en matèria d’energia ha d’impulsar també el 

desenvolupament de les interconnexions de la xarxa elèctrica catalana amb les 

xarxes elèctriques d’altres territoris veïns, necessàries per a la seguretat i 

fiabilitat d’aquesta xarxa elèctrica. 

3. L’administració de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals han 

de desenvolupar l’autoproducció d’energia elèctrica en els seus edificis i 

equipaments, fonamentalment amb instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, 

sent capdavanters en el nou model d’energia. 

 

Article 8. Electrificació de la demanda energètica 

1. Per tal d’assolir l’objectiu d’un model energètic basat cent per cent en les 

energies renovables establert a l’article 3 d’aquesta Llei, la demanda energètica 

catalana ha d’evolucionar cap a una alta electrificació, donada la més gran 

diversitat i flexibilitat tècnica i econòmica de formes d’energia renovable que 

ofereix la generació d’energia elèctrica envers els combustibles renovables. A 

més a més, l’energia elèctrica permet gestionar de forma més activa i eficient 

aquesta demanda energètica.  

Aquest increment de l’electrificació ha de ser especialment important en tots els 

sectors consumidors, fonamentalment en els sectors del transport, la indústria i 

en els edificis. Per això és clau la generalització de l’ús del vehicle elèctric en el 

transport terrestre, de les diverses tecnologies de la bomba de calor en 

nombrosos sectors i de les tecnologies elèctriques en els processos industrials 

com a substitutives dels combustibles fòssils. 
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Aquesta alta electrificació s’acompanyarà d’una utilització selectiva de 

combustibles renovables biosòlids, biolíquids (biocombustibles i biocarburants de 

segona generació independents de la cadena alimentaria) i biogasos en 

determinats sectors específics amb demanda de combustibles difícilment 

substituïbles per energia elèctrica (aviació, tractors, pesca, transport marítim de 

cabotatge i internacional,...) a mitjà i llarg termini. 

2. Per fer possible aquesta alta electrificació de la demanda, el departament 

competent en matèria d’energia ha de facilitar la penetració accelerada del 

vehicle elèctric en el mercat, desenvolupant, entre altres, una estratègia 

d’infraestructures de  recàrrega que permeti que aquests vehicles facin un ús de 

la xarxa viària en les mateixes condicions que els vehicles amb motors tèrmics.  

Igualment, ha de vetllar per a que s’implanti de forma generalitzada la 

infraestructura elèctrica necessària a la nova edificació residencial i de serveis i 

en els edificis ja existents per facilitar la recàrrega vinculada dels vehicles 

elèctrics dels seus residents i usuaris. 

 

Article 9. Xarxes intel·ligents i digitalització de l’energia 

1. Cal canviar el concepte actual de disseny i desenvolupament de les xarxes 

elèctriques per a poder fer front als nous reptes de la transició energètica. Els 

processos d'electrificació del transport i d'usos residencials, industrials i de 

serveis, la gestió dinàmica de la demanda elèctrica, l’aportació del vehicle elèctric 

com a recurs energètic distribuït, la implantació de tecnologies de producció i 

emmagatzematge d’energia elèctrica a diferents escales, el volum de generació 

d’energia elèctrica connectada a les xarxes de distribució, etc., plantegen un 

repte important per a les xarxes elèctriques. A més a més, la futura existència 

de molts productors - consumidors connectats a les xarxes de distribució que fan 

una gestió activa o “intel·ligent” de l'energia elèctrica requereix d’un canvi de 

paradigma radical de les xarxes de distribució. 

Un criteri fonamental de disseny de les xarxes elèctriques ha de ser la seva 

capacitat per integrar a fons els sistemes de generació elèctrica distribuïts i 

renovables i d’emmagatzematge d’energia elèctrica i de gestionar de forma activa 

i intel·ligent la demanda elèctrica existent i la nova demanda elèctrica deguda a 

la forta electrificació prevista del consum d’energia, en especial del vehicle 

elèctric. Caldrà passar d'un concepte fonamentat en l'existència de pocs 

generadors i molts consumidors passius a un concepte de xarxa amb molts 

productors i molts consumidors que participen i col·laboren en la gestió del 

sistema, tant des del vessant de l’oferta com de la demanda. 

Per tant, cal avançar sobretot en l’àmbit de la distribució elèctrica, en el disseny 

i construcció de xarxes elèctriques intel·ligents, també anomenades smart grids 

en la seva terminologia en anglès, que permetin fer compatible la seguretat, la 

garantia i la fiabilitat del subministrament, la incorporació de generació elèctrica 

distribuïda renovable, l’autoproducció elèctrica, la gestió de la demanda elèctrica 
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i l’emmagatzematge d’energia elèctrica, prestant especial atenció a la integració 

dels vehicles elèctrics com a sistemes d’emmagatzematge elèctric amb càrrega 

bidireccional. 

2. El departament competent en matèria d’energia, en l’àmbit de les seves 

competències, ha d’impulsar el desenvolupament de xarxes de transport i 

distribució d’energia elèctrica intel·ligents i energèticament eficients, incloent les 

microxarxes elèctriques, que millorin i facilitin la gestió i la progressiva 

incorporació de les energies renovables al sistema elèctric. Així, ha de dissenyar 

i articular mecanismes de reglamentació tècnica i regulació econòmica basats en 

l’esforç inversor per promoure el desenvolupament de les noves xarxes 

energètiques intel·ligents i assegurar la seguretat, qualitat i la fiabilitat dels 

subministraments. 

Igualment, les administracions públiques han de prestar una atenció especial i 

proactiva al desenvolupament integral i harmònic de les infraestructures 

elèctriques que s’han de dissenyar amb criteris de sostenibilitat econòmica, social 

i mediambiental. Per a fer-ho, s’han de crear mecanismes de cooperació i 

coordinació entre els diferents nivells de l’Administració pública, així com impulsar 

canvis de fons en la planificació i gestió de les xarxes elèctriques. Cal prioritzar 

molt especialment el consens, el diàleg i l’acord amb els municipis, amb 

actuacions basades en la voluntat d’acord i d’implicació mútua. 

3. L’administració pública catalana, en l’àmbit de les seves competències, ha 

d’impulsar la digitalització del sector energètic mitjançant el desenvolupament de 

tecnologies de la informació i la comunicació per avançar cap a un model 

energètic renovable, net, eficient, participatiu i democràtic. Especialment, cal 

potenciar l’aprofitament de les possibilitats que presenta la internet de les coses 

i l’explotació massiva de dades a través del big data. 

Així, l’administració pública catalana, en l’àmbit de les seves competències, ha 

d’impulsar el desenvolupament de solucions que permetin desenvolupar les 

xarxes intel·ligents a partir de la digitalització de l’energia, com per exemple les 

microxarxes elèctriques que contribueixen a millorar la fiabilitat de la xarxa 

elèctrica, l’accessibilitat a l’energia en zones aïllades, la generació distribuïda amb 

energies renovables, la seguretat de subministrament, l’optimització de costos 

econòmics, la flexibilitat del sistema elèctric i l’apoderament de la ciutadania. 

4. Igualment, l’administració pública catalana, en l’àmbit de les seves 

competències, ha de facilitar que qualsevol consumidor i/o productor d’energia 

elèctrica tingui accés a la informació del seu propi comptador telegestionat 

d’energia elèctrica i que aquesta informació li sigui proporcionada d’una forma 

entenedora, uniforme i en un entorn sense elements publicitaris, logotips, 

marques comercials, etc. que puguin confondre el consumidor. Aquesta 

informació ha de contenir, com a mínim, les lectures horàries d’energia activa i 

de potència instantània màxima per cadascun dels cicles de facturació de l’últim 

any. 
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L’accés a aquesta informació per terceres parts s’ha de realitzar de manera àgil i 

uniforme, independentment de qui sigui el responsable o els responsables de la 

lectura de les dades, mitjançant, per exemple, la creació de concentradors o hubs 

de dades que permetin compartir la informació. En aquest sentit, s’ha d’assegurar 

l’accés no discriminatori, amb autorització del consumidor, a qualsevol empresa 

de productes o serveis relacionats amb l’energia: per una banda, les empreses 

que duen a terme activitats relacionades amb el subministrament d’energia 

elèctrica que millorin la transparència del mercat elèctric i afavoreixin la 

competència entre agents en aquest mercat, i per altra banda, les empreses que 

desenvolupen activitats relacionades amb l’eficiència energètica i l’ús de les 

energies renovables, especialment les que contribueixin a reduir la pobresa 

energètica, millorar els serveis socials, reduir el consum energètic i augmentar la 

generació distribuïda a partir de fonts d’energia renovables. 

5. El departament competent en matèria d’energia, en l’àmbit de les seves 

competències, ha de potenciar la figura de l’agregador energètic, establerta a la 

Directiva 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juny de 2019 

sobre normes comuns per al mercat interior de la electricitat i per la que es 

modifica la Directiva 2012/27/UE, amb l’objectiu de facilitar que els clients actius, 

mitjançant el seu consum, la seva capacitat d'emmagatzematge o la seva 

electricitat autogenerada, puguin participar en tots els mercats d'energia elèctrica 

de manera no discriminatòria. 

 

Article 10. Nous models de finançament i fiscalitat energètica i ambiental 

1. El sector financer té un paper clau que desenvolupar en el suport a la transició 

energètica, ja que pot reorientar els fluxos de capital i les inversions cap a les 

solucions necessàries, millorant al mateix temps l'eficiència dels processos de 

producció i reduint el cost del finançament. En aquest context, cal desenvolupar 

solucions innovadores per mobilitzar la inversió de capital en una perspectiva a 

llarg termini. 

Així, les administracions públiques de Catalunya, en l’àmbit de les seves 

competències, han d’apostar pel desenvolupament de nous models de 

finançament, prioritàriament mitjançant la col·laboració públic-privada, que 

permetin augmentar l’ús de les energies renovables i fomentin l’estalvi i 

l’eficiència energètica i, en definitiva, el desenvolupament de la transició 

energètica a Catalunya.  

D’una banda, les administracions públiques han de desenvolupar instruments per 

a garantir una rendibilitat econòmica raonable a les inversions necessàries per a 

la transició energètica, com, per exemple, les empreses de serveis energètics o 

els contracte bilaterals de compra d’energia renovable. 

D’altra banda, les administracions públiques han de prioritzar nous models de 

finançament sempre que siguin més viables econòmicament que les formes de 
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finançament tradicionals, com per exemple, els mecanismes col·laboratius com 

el crowdfunding i el crowdlending. 

2. La fiscalitat energètica i ambiental és una de les principals eines per a orientar 

les decisions empresarials i personals d’acord amb els objectius de la transició 

energètica. En aquest sentit, les administracions públiques catalanes, en l’àmbit 

de les seves competències, han de continuar avançant en el marc d’un nou model 

global de fiscalitat cap a una nova fiscalitat energètica i ambiental coherent amb 

la fiscalitat de l’Estat espanyol, que gravi el consum d’energia i la seva generació 

en funció de les seves emissions contaminants, en línia amb les propostes de la 

Unió Europea i que, en les etapes inicials de la transició energètica contribueixi 

al finançament de les polítiques públiques d’impuls a la implantació de les 

energies renovables i d’eficiència energètica. 

Per a que sigui un instrument econòmic apropiat per a avançar de forma eficaç 

en la transició energètica, aquesta fiscalitat s’ha de basar en els tres principis 

inspiradors següents:  

a) Ha de ser socialment justa i ha d’actuar fonamentalment com a incentiu perquè 

les empreses i ciutadans adoptin tecnologies i hàbits sostenibles. 

b) Ha d’internalitzar les externalitats, millorant els senyals de preus en gravar 

béns, serveis, consums o conductes no sostenibles incorporant un recàrrec o cost 

econòmic en el preu dels productes o serveis. 

c) Ha de fer efectiu el principi de "qui contamina, paga ". Aquest principi permet 

modificar les conductes dels consumidors i les decisions empresarials, i conduir-

les cap a la utilització racional dels recursos materials i energètics.  

d) Ha de permetre a l'administració pública dotar-se d'un finançament addicional 

que es pugui destinar a finalitats vinculades a les fases inicials de la transició 

energètica com, per exemple, la implantació de noves infraestructures per a 

vehicles elèctrics, polítiques de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica i de les 

energies renovables, etc.  

Així, una adequada fiscalitat energètica i ambiental contribueix, per una banda, 

a fer un ús més eficient de l’energia, orienta el ciutadà i les empreses en matèria 

de comportaments associats amb el consum d’energia i incrementa el nivell de 

participació de les energies renovables en la producció i consum d’energia, 

reduint la contaminació local i combatent el canvi climàtic, i per l’altra, permet 

que l’administració pública catalana, en l’àmbit de les seves competències,  

disposi de recursos addicionals per a finançar les seves polítiques energètiques i 

mediambientals. 

 

Article 11. Implicació del territori en el desenvolupament de les energies 

renovables 

1. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 

han de facilitar la implantació en el territori de les instal·lacions de generació 

d’energia elèctrica amb energies renovables autòctones, de les instal·lacions 
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d’emmagatzematge d’energia elèctrica, de les xarxes elèctriques necessàries i de 

les instal·lacions de producció de combustibles i carburants renovables a partir 

de primeres matèries autòctones. 

Així, en relació a les instal·lacions d’energies renovables, d’emmagatzematge 

d’energia i de les xarxes elèctriques, s’ha de disposar d’una planificació territorial 

i urbanística que determini les millors ubicacions possibles des del punt de vista 

de l’aprofitament energètic i de l’impacte ambiental, atenent a les possibilitats i 

característiques pròpies de cada ubicació, i ha de fer viables els projectes dels 

agents interessats, potenciant la participació dels agents locals del territori en el 

desenvolupament d’aquests projectes. 

Pel que fa a la utilització de primeres matèries autòctones per a producció de 

combustibles i carburants renovables, les planificacions de les polítiques 

forestals, agrícoles i ramaderes han de facilitar-ne el seu aprofitament. 

2. Les administracions públiques catalanes han d’integrar els projectes 

d’aprofitament energètic de les energies renovables en la realitat social i 

econòmica del territori, aconseguint que els beneficis reverteixin en el 

desenvolupament del propi territori tant com sigui possible, de manera que els 

ciutadans i empreses locals acceptin aquests projectes i assumeixin de forma 

consensuada i pactada les infraestructures i inversions necessàries. 

3. Cal dotar els municipis d’eines que els permetin exercir el seu paper d’actors 

centrals en la transició energètica cap a un model energètic descentralitzat i lligat 

al territori. 

Pel que fa al món rural, s’ha d’aprofitar el seu potencial per a generar energia a 

partir de fonts  renovables, així com donar suport a la seva voluntat d’esdevenir 

un agent estratègic clau per a la sostenibilitat energètica del país i un element de 

dinamització de les economies locals, incloent-hi els mateixos consumidors. 

En allò relatiu a les ciutats, el subministrament energètic amb fonts d’energia 

renovables constitueix un element clau en relació a la millora substancial de la 

qualitat de l’aire i a la qualitat ambiental general. Assegurar l’abastament 

energètic amb energies renovables a les ciutats implica disposar 

d’infraestructures energètiques, incloent-hi capacitat de generació elèctrica 

renovable i emmagatzematge elèctric en els espais urbans comuns, que cal 

planificar i dur a terme adequadament, així com poder generar energia aprofitant 

els edificis urbans.  

3. L’administració energètica catalana, en l’àmbit de les seves competències, ha 

d’impulsar el desenvolupament de les comunitats locals d’energia, especialment 

en l’àmbit rural, donat que aquestes comunitats són un element clau de la 

transició energètica per la rellevància que poden tenir en la implicació del territori 

en el desenvolupament de les energies renovables i en la implicació de la 

ciutadania en la transició energètica. 

Així, l’administració energètica catalana, en l’àmbit de les seves competències,  

vetllarà per a que les comunitats locals d’energia tinguin dret a poder 
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desenvolupar i ser propietàries de xarxes energètiques comunitàries, així com 

per a que puguin gestionar-les de manera autònoma, podent accedir a tots els 

mercats organitzats, directament o mitjançant agregadors, de manera no 

discriminatòria. Igualment, vetllarà per a que les comunitats locals d’energia 

tinguin un tracte no discriminatori en comparació amb el que reben les empreses 

que exerceixin les seves mateixes activitats.  

 

Article 12. Descarbonització en els edificis: rehabilitació energètica i 

edificis de consum d’energia gairebé nul 

1. Els departaments competents en matèria d’energia, planificació territorial i 

urbanisme, dins el seu àmbit competencial, han d’impulsar el desenvolupament 

de polítiques d’ordenació del territori i d’urbanisme basades en creixements 

urbans concentrats en determinats nuclis o nodes i amb creixements residencials 

i per a l’activitat econòmica annexes a les trames urbanes, incorporant el 

concepte de via verda a les ciutats i així mateix desenvolupar ciutats resilients. 

2. Les administracions públiques catalanes, dins el seu àmbit competencial, han 

de garantir la implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica i de 

producció d’energia elèctrica renovable en l’edificació (sectors domèstic i serveis) 

amb l’objectiu que a l’horitzó de l’any 2050 la pràctica totalitat dels edificis de 

Catalunya siguin de consum energètic gairebé nul, amb generació local d’energia 

d’origen renovable tèrmica o elèctrica, sempre que sigui possible. Per assolir 

aquest objectiu, hauran de dur a terme les mesures adequades per a facilitar, 

dins el seu àmbit competencial, la transformació econòmicament rentable dels 

edificis existents en edificis de consum d’energia gairebé nul i, fins i tot,  en 

edificis d’energia amb balanç energètic positiu. 

3. La minimització del consum energètic ha de ser un dels objectius principals en 

el disseny dels edificis, donat que és un aspecte crític a l'hora de garantir un bon 

rendiment energètic de l'edifici al llarg de la seva vida útil. El disseny d’un nou 

edifici ha de reduir significativament el consum d’energies comercials per a 

climatització i il·luminació, maximitzant les aportacions naturals, i ha d’afavorir 

la construcció d’edificis amb capacitat d’aprofitar de manera eficient les energies 

renovables que capten.  

En la fase de disseny cal tenir present també la minimització del contingut 

energètic de la construcció dels edificis, mantenint un equilibri correcte entre el 

comportament energètic i el contingut energètic dels materials i productes 

utilitzats en la seva construcció, amb una visió global d’anàlisi de cicle de vida. 

4. En el cas dels edificis existents, cal desenvolupar actuacions per a la millora 

de l’eficiència energètica mitjançant l’impuls decidit a la rehabilitació energètica 

d’edificis. Donada la importància del parc immobiliari existent, per assolir 

l’objectiu fixat a l’apartat 1 d’aquest article, cal concentrar les actuacions en la 

rehabilitació d’aquest parc immobiliari, reduint la demanda energètica de llars i 

equipaments terciaris i potenciant la implantació de les energies renovables. 
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Els esforços en la rehabilitació d’edificis s’han de centrar en la millora del 

comportament tèrmic de la pell de les edificacions, dirigida a aconseguir una 

reducció directa del consum d’energia per a climatització i la millora de l’eficiència 

de les instal·lacions, incorporant sistemes innovadors d’alta eficiència energètica. 

Així, a partir de la certificació energètica d’edificis, l’administració energètica 

catalana, en l’àmbit de les seves competències, establirà obligacions de 

rehabilitació per als edificis més ineficients energèticament per assegurar el 

compliment de l’objectiu fixat a l’apartat 2 d’aquest article. 

5. Pel que fa a l’equipament consumidor d’energia dels edificis, cal utilitzar 

fonamentalment instruments com l'establiment i l'exigència de normes de 

disseny i funcionament eficient, la renovació dels equips de consum energètic i 

l'etiquetatge energètic dels productes, que són tres actuacions bàsiques i 

complementàries per a millorar l'eficiència energètica i reduir al mínim el 

malbaratament d'energia de les instal·lacions i equips consumidors. 

També caldrà contemplar la instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric 

i d’emmagatzematge d’energia elèctrica en edificis. 

Igualment, i aprofitant la digitalització del sector de l’energia, s’ha d’avançar en 

el desenvolupament de sistemes de gestió integral automatitzada dels edificis, 

que facilitin les tasques de gestió i de manteniment, tot racionalitzant-ne la 

despesa energètica, i que alhora promoguin un ús eficient de les instal·lacions, 

limitant i controlant les actuacions manuals que tendeixen a un ús ineficient de 

les instal·lacions. 

La digitalització de la xarxa també permetrà treure el màxim rendiment de les 

instal·lacions, compartir la producció entre els diferents usuaris o consumidors 

d’edificis veïns i facilitarà informació als consumidors sobre els seus 

comportaments, perfils i hàbits de consum energètic. 

 

Article 13. Descarbonització a la indústria: estalvi i eficiència energètica 

i energies renovables 

1. El departament competent en matèria d’energia, dins el seu àmbit 

competencial i amb la col·laboració del departament competent en matèria 

d’indústria, ha de dur a terme una actuació decidida sobre la demanda energètica 

a la indústria, aplicant polítiques per a evitar les ineficiències, introduint les 

tecnologies energètiques més eficients i les energies renovables en tots els 

subsectors industrials. Catalunya ha d’apostar per l’estalvi i l’eficiència energètica 

com a element de millora de la competitivitat industrial i ha de ser capdavantera 

en solucions d’eficiència energètica en els mercats nacional i internacionals, 

aspectes clau per al rellançament de l’economia i l’ocupació, de forma que l’estalvi 

i l’eficiència energètica es constitueixi en un eix vertebrador de la 

reindustrialització de Catalunya.  

De forma especial, per tal d’optimitzar el consum d’energia a la indústria cal 

potenciar l’aprofitament de les possibilitats que presenta la indústria 4.0, a través 
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de la digitalització i automatització de processos, la connexió de la maquinària 

amb la internet de les coses i l’explotació de dades massives a través del big 

data..  

En aquest sentit, el departament competent en matèria d’energia ha de fomentar 

l’ús de les tecnologies de digitalització de la indústria, que en alguns casos 

coincideixen amb les de la digitalització de l’energia, com són: el big data, la 

robòtica, la simulació, la integració horitzontal i vertical de sistemes, la internet 

de les coses, la ciberseguretat, el núvol, la impressió 3D o la realitat augmentada.  

2. El departament competent en matèria d’energia ha de dur a terme polítiques 

d’estalvi i eficiència energètica i d’aprofitament d’energies renovables en el sector 

industrial basades en el coneixement aprofundit de la realitat del sector industrial 

i treballant conjuntament amb el propi sector.  

Així, en l’àmbit de les seves competències, la política energètica de la Generalitat 

de Catalunya en l’àmbit industrial ha d’estar basada en el coneixement de la 

realitat del consum energètic dels establiments industrials de Catalunya, de les 

tecnologies energètiques emprades actualment per la indústria catalana, de les 

noves tecnologies energètiques de futur i el seu potencial d’estalvi energètic i 

rendibilitat econòmica, així com de les expectatives empresarials. 

Igualment, el model de política energètica adreçada a la indústria ha de basar-se 

en una interlocució contínua i permanent al llarg del temps amb el sector 

industrial, tenint en compte l’estructura empresarial i la mida de les empreses, 

de forma que permeti analitzar conjuntament amb el propi sector les seves 

principals problemàtiques relacionades amb l’energia i desenvolupar-ne solucions 

específiques. 

3. En base a aquest coneixement i interlocució amb el sector industrial, el 

departament competent en matèria d’energia ha de desenvolupar actuacions 

concretes adreçades a superar les problemàtiques específiques reals de la 

indústria catalana en tots els àmbits relacionats amb l’energia, especialment pel 

que fa a la implantació de mesures d’eficiència energètica en els establiments 

industrials, però no de forma exclusiva. Així, ha de dur a terme actuacions 

associades a la implantació de les energies renovables, la reducció dels preus 

energètics, la millora de la qualitat dels subministraments, la resolució de 

qüestions relacionades amb les xarxes energètiques (accés i connexió per a 

consum i producció d’energia elèctrica,...), promoció de l’economia circular, etc. 

4. En base als principis anteriors, el departament competent en matèria 

d’energia, dins el seu àmbit competencial,  desenvoluparà mesures per a impulsar 

la utilització de tecnologies energèticament eficients i netes en la indústria i, en 

concret fomentant: 

a) l’electrificació amb generació elèctrica renovable de la demanda energètica 

associada als processos i les tecnologies energètiques horitzontals a la indústria. 

b) els canvis tecnològics en els processos industrials. 

c) la renovació de les tecnologies energètiques horitzontals a la indústria. 
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d) la implantació de l’autoproducció d’energia elèctrica en el sector industrial. 

e) la utilització d’energies renovables tèrmiques en els processos tèrmics 

industrials 

f) l’aprofitament de les possibilitats que ofereix la digitalització del sector  

5. Un aspecte clau de la transició energètica en el sector industrial és l’impuls a 

l’economia circular, basada en els principis de reducció, reutilització i reciclatge 

aplicats a l’àmbit industrial, tant a nivell de parcs i polígons industrials com en 

establiments industrials individuals, amb l’objectiu de disminuir els nivells de 

consum de matèries primeres i energia i els nivells de generació de residus i 

d’emissions contaminants. 

En aquest sentit, l’administració energètica catalana, en col·laboració amb el 

departament competent en matèria de recursos, impulsarà l'economia circular en 

els processos productius per tal d’assolir una forta eficiència de l'ús dels recursos 

materials i energètics —productivitat dels recursos— i integrar una producció 

cada vegada més neta en un sistema productiu cada vegada més ampli. 

 

Article 14. Descarbonització en el transport: estalvi i eficiència 

energètica i energies renovables 

1. En el sector del transport es fa necessari accelerar la implantació del vehicle 

elèctric a Catalunya atès el gran repte que presenta aquest sector en relació a la 

necessitat de reduir la seva dependència dels combustibles fòssils i les seves 

emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres emissions contaminants. 

Les administracions públiques han d’accelerar la implantació del vehicle elèctric, 

tal i com ja s’ha esmentat a l’apartat 2 de l’article 8, ja que, entre d’altres 

avantatges, suposa una important millora de l’eficiència energètica global en 

l’àmbit del transport en termes d’energia primària, degut a la major eficiència 

energètica del vehicle elèctric respecte al vehicle amb motor tèrmic, una 

important diversificació energètica en el sector, una reducció de les emissions i 

una millora significativa en la qualitat de l’aire a les zones urbanes. 

Així, com a mesura clau per a la transició energètica i l’electrificació del sector 

transport, cal continuar desenvolupant, entre altres, una estratègia de recàrrega 

que permeti que aquests vehicles facin un ús de la xarxa viària en les mateixes 

condicions que els vehicles amb motors tèrmics. D’una banda, cal continuar 

implantant la infraestructura elèctrica necessària a la nova edificació residencial 

i de serveis i en els edificis ja existents per facilitar la recàrrega vinculada dels 

vehicles elèctrics dels seus residents i usuaris, així com facilitar la interacció entre 

la generació renovable, el vehicle elèctric i l’emmagatzematge d’energia. D’altra 

banda, les administracions públiques han de vetllar també per la connectivitat i 

la interoperabilitat de les instal·lacions de recàrrega elèctrica, assegurant la 

qualitat de la informació per a la ciutadania. 
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2. A més a més de l’electrificació del transport també cal incidir, com a factor 

prioritari, en la reducció de la demanda de mobilitat de persones i mercaderies. 

En primer lloc, s’ha de reduir la mobilitat no necessària mitjançant accions de 

conscienciació o l’aplicació de normativa i fiscalitat desincentivadora. Així mateix, 

s’ha d’abordar la disminució de la demanda captiva de transport, induint canvis 

progressius i decidits en el model territorial i urbanístic i en el model de mobilitat 

actuals sense comprometre el desenvolupament econòmic i social del país. 

Per exemple, cal promoure sistemes que permetin reduir les necessitats de 

transport com, per exemple, el teletreball o la teleassistència social, les quals, 

mitjançant el desenvolupament i aplicació de les TIC, permeten reduir els 

desplaçaments de persones i, per tant, el consum energètic d’aquestes sector, 

les seves emissions contaminants i els nivells de congestió a les ciutats. D’altra 

banda, el comerç electrònic (e-commerce) i les noves activitats logístiques 

associades a aquest nou concepte de negocis i de compra i venda de productes 

comportarà un increment en la demanda de transport de mercaderies. Així, en el 

context de transició elèctrica i electrificació del sector transport, caldrà incentivar 

que aquest nou tipus de mobilitat, d’elevada intensitat, es dugui a terme 

prioritàriament amb vehicles elèctrics, especialment en els entorns urbans. 

D’altra banda, entre d’altres mesures, cal minimitzar la distància dels 

desplaçaments mitjançant un model territorial més compacte i complex 

coordinant alhora urbanisme i mobilitat. Igualment, cal adoptar mesures per a 

millorar la gestió i optimització dels desplaçaments de persones i mercaderies. 

3. Pel que fa a la cobertura de la mobilitat (polítiques d’oferta) i en el cas específic 

del transport de persones, les administracions públiques catalanes, dins el seu 

àmbit competencial, han de potenciar un model de mobilitat de persones que 

prioritzi el transvasament modal cap a modes més sostenibles i afavorir així la 

mobilitat no motoritzada (a peu, en bicicleta, etc.) i el transport públic col·lectiu. 

En el cas específic del transport de mercaderies, s’ha de donar prioritat al sector 

ferroviari com a alternativa competitiva i eficaç al transport per carretera. 

Per això, les administracions públiques catalanes, dins el seu àmbit competencial,  

han de desenvolupar plans i programes d’actuació per a impulsar la utilització de 

tecnologies energèticament eficients i netes en el sector del transport de 

persones i de mercaderies, prioritzant l’electrificació del sector allà on sigui 

possible, tal i com ja s’ha esmentat a l’apartat 1 d’aquest article. 

Entre d’altres mesures, les administracions públiques han de fomentar la 

renovació del parc mòbil de persones i mercaderies amb criteris de consum 

energètic i de reducció d’emissions, sigui amb mesures fiscals com la implantació 

de sistemes de pagament en funció del recorregut en el transport de mercaderies 

o amb l’adaptació de l’impost de matriculació i circulació per afavorir les 

tecnologies més netes i eficients. 
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Article 15. Descarbonització en el sector primari: estalvi i eficiència 

energètica i energies renovables 

1.  La maquinària agrícola és el principal consumidor d’energia del sector primari 

català, amb un gran potencial de reducció del seu consum energètic. La 

possibilitat d’estalviar energia en el sector de la maquinària agrícola s’ha 

d’analitzar a dos nivells diferents. El primer nivell és el que afecta el fabricant, 

del qual depenen les innovacions i tendències aplicades en el disseny de les 

màquines; el segon nivell afecta ja el propi usuari de la maquinària, responsable 

de que se’n faci una correcta selecció i utilització. 

En aquest sentit, l’administració energètica catalana, dins el seu àmbit 

competencial i en col·laboració amb el departament competent en matèria 

d’agricultura, ha de desenvolupar mesures per a impulsar la modernització del 

parc de tractors i resta de maquinària agrària, implantant sistemes que 

introdueixin millores d’estalvi i eficiència energètica i les tecnologies TIC. Entre 

d’altres, ha de dur a terme actuacions en: 

a) selecció i dimensionat òptim de la maquinària, sobretot del tractor. 

b) utilització òptima de les combinacions tractor-atifell, especialment pel que fa 

a l’ús correcte de motors i transmissions. 

c) manteniment adequat de tractors i màquines. 

d) evitar el malbaratament d’energia degut a trajectes que es fan amb tractor 

quan es podrien fer en altres vehicles més lleugers. 

2. Un altre aspecte bàsic que condiciona en gran mesura el consum d’energia en 

el sector agrícola és la tècnica concreta de conreu utilitzada a cada explotació. En 

aquest sentit, l’administració energètica catalana, dins el seu àmbit competencial 

i en col·laboració amb el departament competent en matèria d’agricultura, ha de 

desenvolupar mesures per a implantar gradualment sistemes i processos que 

apostin per la millora de l’eficiència energètica i l’agricultura de precisió (sistemes 

de reg eficients, sembra directa, plans de cultiu adaptats a les condicions 

edafoclimàtiques de cada zona, etc.). 

El departament competent en matèria d’agricultura, dins el seu àmbit 

competencial i en col·laboració amb el departament competent en matèria 

d’energia, ha de treballar en aquests aspectes per a impulsar la transició 

energètica en l’àmbit de l’agricultura. 

3. En l’àmbit ramader i dels conreus protegits (hivernacles), hi ha un potencial 

apreciable d’estalvi energètic lligat a tecnologies específiques, com ara 

l’enllumenat i la climatització. Així, el departament competent en matèria de 

ramaderia, dins el seu àmbit competencial i en col·laboració amb el departament 

competent en matèria d’energia, ha de desenvolupar mesures per a impulsar la 

utilització de tecnologies energèticament eficients i netes en el sector ramader. 

4. En el subsector pesquer, el departament competent en matèria de pesca, dins 

el seu àmbit competencial i en col·laboració amb el departament competent en 
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matèria d’energia, ha de dur a terme accions d’estalvi i eficiència energètica 

específiques amb l’objectiu de sensibilitzar els professionals del sector sobre la 

necessitat de gestionar i utilitzar l’energia de manera eficient, informar i 

assessorar els armadors sobre els sistemes, les tecnologies, els productes, els 

procediments i les actituds que permeten millorar l’estalvi i l’eficiència energètica 

i les energies renovables i promoure l’aplicació en els vaixells de pesca de les 

mesures que milloren l’estalvi i l’eficiència energètica. 

5. L’administració energètica catalana, dins el seu àmbit competencial i en 

col·laboració amb el departament competent en matèria d’agricultura, fomentarà 

la producció de biocombustibles de segona generació per a destinar-los a la 

maquinària agrícola com una alternativa sostenible i coherent amb el model de 

producció energètica renovable de proximitat. 

6. Igualment, l’administració energètica catalana, en col·laboració amb el 

departament competent en matèria de recursos, promourà l’economia circular en 

el sector primari, com a sector proveïdor de recursos i matèries primeres 

essencials, promovent, entre d’altres, el desenvolupament de la bioeconomia 

circular, que pot augmentar la productivitat i disminuir les necessitats de 

matèries primeres, així com reduir altres pressiones mediambientals com 

l’eutrofització i la contaminació atmosfèrica. 

 

Article 16. Promoció de l’economia circular 

Tal i com s’ha esmentat a l’apartat 5 de l’article 13 d’aquesta Llei, l’economia 

circular persegueix una forta eficiència en l’ús dels recursos materials i energètics 

(productivitat dels recursos) i integra una producció cada vegada més neta en un 

sistema productiu cada vegada més ampli.  

Així, el departament competent en matèria d’energia, en col·laboració amb els 

organismes de la Generalitat competents en matèria de recursos i residus,  ha de 

promoure els principis de l’economia circular, com ara les estratègies de simbiosi 

industrial i l’aplicació de l’economia circular principalment en els sectors 

industrial, primari i de producció d’energies renovables, com a un àmbit 

d’actuació cada cop més important per aprofundir en la millora de l’estalvi i 

l’eficiència energètica en el sector productiu català i com a element facilitador de 

la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Igualment, les administracions públiques catalanes han de dur a terme 

estratègies per a la implantació de l’economia circular associada a l’energia i, en 

concret:  

a) Establir una estratègia d’extensió en la implantació de l’economia circular a 

Catalunya en els seus tres nivells (establiment individual, parc industrial, de 

serveis o agrari i nivell regional), i una estratègia de línies prioritàries de recerca 

necessàries en aquest àmbit. 

b) Impulsar les actuacions de foment de l’economia circular en els àmbits de 

parcs industrials, de serveis o agraris i a nivell regional: biorefineries, implantació 
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de sistemes de generació energètica distribuïda i d’aprofitament de calors 

residuals i d’energies renovables, etc... 

c) Dissenyar iniciatives, incloent-hi el desenvolupament de la recuperació de 

recursos i l’impuls a produccions més netes, tendents a estendre els conceptes 

d’economia circular arreu del territori. 

Aquesta implantació de l’economia circular s’ha de fer també prestant especial 

atenció a les tecnologies basades fonamentalment en les energies renovables i 

en l’estalvi i l’eficiència energètica, així com a les tecnologies de valorització 

energètica dels residus urbans, mentre no es desenvolupin alternatives al seu 

tractament carbònicament neutres. 

 

Article 17. La transició energètica com a oportunitat de 

desenvolupament empresarial i creació de feina qualificada 

1. El desenvolupament de les tecnologies energètiques associades a la transició 

energètica a Catalunya constitueix una oportunitat econòmica generadora de 

feina i riquesa lligada al territori a mitjà i llarg termini. 

La transició energètica ha de promoure el creixement d’un nou sector empresarial 

energètic a Catalunya mitjançant la consolidació d’una indústria pròpia de 

tecnologia en energies renovables, la reconversió d’indústries com la de 

l’automoció tot aprofitant les oportunitats que susciten els vehicles elèctrics, les 

possibilitats que obren les noves tecnologies d’emmagatzematge d’energia 

elèctrica o l’aposta per empreses i serveis lligats als àmbits d’estalvi i eficiència 

energètica i d’energies renovables o a la digitalització de l’energia. 

Aquest nou sector empresarial energètic a Catalunya s’ha de basar en la creació 

de noves empreses amb alt potencial de creixement i de millora en el 

posicionament internacional de Catalunya en l’àmbit del coneixement i l’R+D+i 

en les tecnologies energètiques clau en els propers anys i que permetin 

augmentar les exportacions de tecnologies i/o serveis energètics avançats. 

Pel que fa a l’estructura i al gruix empresarial, la transició energètica a Catalunya 

requereix d’un teixit empresarial potent al llarg de tota la cadena de valor del 

sector energètic. Cal disposar d’empreses potents en generació d’energia però 

també en la indústria de béns d’equipament energètic i en els serveis destinats a 

la generació d’energia elèctrica distribuïda i l’estalvi i l’eficiència energètica. 

Aquestes empreses han de ser de totes les mides: empreses de primera divisió, 

però també un gruix empresarial d’empreses joves, dinàmiques, que aprofitin les 

oportunitats que sorgeixen en l’actualitat i que sorgiran en el futur. 

2. En els sectors de l’estalvi i l’eficiència energètica i de les energies renovables, 

a nivell estratègic la inevitable transformació de les estructures del sector 

energètic i de la mateixa tecnologia energètica, des de les seves fonts fins a l’ús 

final, augmentaran i ampliaran les dimensions del sector econòmic que hi està 

relacionat. 
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La implantació i el desenvolupament a Catalunya del sector d’empreses de serveis 

energètics és un element clau en la penetració i l’augment de la compra de 

solucions d’eficiència energètica i en l’aprofitament del potencial màxim d’estalvi 

i eficiència energètica. 

Igualment, el desenvolupament de serveis i tecnologies al voltant de l’eficiència 

en l’ús dels recursos i l’energia i  de l’economia circular en general, és un nou 

sector emergent que ha de contribuir notablement a l’èxit de la transició 

energètica a Catalunya. 

3. En aquest àmbit, la Generalitat de Catalunya ha de contribuir activament a 

consolidar el sector de l’energia com a oportunitat de desenvolupament econòmic 

i de creació de feina qualificada, en especial pel que fa referència al 

desenvolupament de noves línies de negoci associades a la transició energètica 

en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, les energies renovables, 

l’emmagatzematge d’energia elèctrica i l’economia circular.  

La Generalitat de Catalunya ha de liderar i/o participar conjuntament amb el 

sector privat en el desenvolupament de projectes estratègics que facilitin la 

col·laboració entre les empreses per aconseguir un sector energètic més 

competitiu. 

Un camp d’actuació a desenvolupar són els instruments de suport a les start-up. 

Existeixen nombroses tipologies de projectes tecnològicament avançats i 

innovadors associats a la transició energètica que s’ha d’impulsar i consolidar des 

del departament competent en matèria d’energia: sistemes d’autoproducció 

elèctrica amb emmagatzematge integrat per a habitatges, gestió del servei de 

vehicle compartit, paquets de solucions d’estalvi energètic a granges, estacions 

de recàrrega de vehicles elèctrics, disseny i implantació d’equipaments de gestió 

energètica, empreses de serveis energètics, enginyeries per a la implantació de 

tecnologies capdavanteres, anàlisi i posada en valor de les dades obtingudes dels 

equips de mesura intel·ligents, gestió i difusió del coneixement dels consums 

energètics, participació de l’oferta i la demanda elèctrica en serveis auxiliars, 

agregadors de la demanda elèctrica, etc. 

 

Article 18. Orientació de la recerca, el desenvolupament i la innovació en 

l'àmbit energètic cap a la transició energètica 

1. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències, han de 

fomentar les activitats d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i 

innovació que poden contribuir a l’assoliment dels objectius de la transició 

energètica fixats a l’article 3 d’aquesta Llei, fonamentalment en el camp de les 

energies renovables, l'estalvi i l'eficiència energètica, la gestió de la demanda 

energètica, les xarxes elèctriques intel·ligents i l’emmagatzematge d’energia, 

potenciant el desenvolupament de les tecnologies eficients i les tecnologies que 

utilitzin fonts d’energia renovable.  
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Igualment han de fomentar el desenvolupament d'aquelles tecnologies que 

incorporin una major gestionabilitat i eficiència al sistema energètic, en 

particular, les que permetin incrementar la producció d’energia elèctrica 

renovable no gestionable en el mix elèctric català, com per exemple 

l’emmagatzematge d’energia elèctrica en bateries. 

En aquest sentit, es prioritzarà, entre d’altres, la recerca aplicada en aquests 

àmbits: 

a) tecnologies de descarbonització a llarg termini dels diferents sectors 

industrials. 

b) electrificació del transport terrestre, incloent-hi les bateries d’alta eficiència i 

les tecnologies de recàrrega per aquests vehicles, i tecnologies de gestió de la 

demanda en aquest sector (càrrega intel·ligent, V2G,...). 

c) edificis de baix consum energètic, edificis de consum d’energia quasi nul i 

interacció dels edificis amb les xarxes energètiques, així com en sistemes 

d’emmagatzematge d’energia en edificis, barris i ciutats. 

d) xarxes elèctriques intel·ligents, fonamentalment en distribució d’energia 

elèctrica. 

e) la millora dels sistemes intel·ligents de control de processos per a minimitzar 

els consums energètics.  

f) sistemes d’emmagatzematge d’energia, amb especial èmfasi en les noves 

tecnologies d’emmagatzematge energètic, com ara l’hidrogen, les sals foses, etc. 

g) la integració, interacció i gestió de sistemes de generació i de consum d’energia 

i optimització d’aquesta interrelació. 

h) les tecnologies de generació elèctrica mitjançant energies renovables en fase 

de desenvolupament o ja madures. 

i) els sistemes d’energia renovables tèrmics (solar tèrmica, biomassa, 

biocarburants de segona generació, etc.). 

j) tecnologies d’electrificació de la demanda energètica, com per exemple les 

bombes de calor. 

k) tecnologies emergents en l’àmbit de l’economia circular. 

2. L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), ja sigui individualment 

o integrat en un centre tecnològic o de recerca més ampli, es constitueix com a 

un dels centres tecnològics i de recerca de referència per al desenvolupament de 

la transició energètica a Catalunya associat a l’Agència Catalana d’Energia, 

dotant-lo dels recursos econòmics necessaris per a aquesta finalitat. 

Entre d’altres actuacions, l’IREC s’ha de dotar d’un Centre d’Anàlisi i Prospectiva 

de Tecnologies Energètiques que desenvoluparà actuacions de prospectiva 

tecnològica energètica en relació a les tecnologies clau per a la transició 
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energètica de Catalunya, fonamentalment les associades a l’estalvi i l’eficiència 

energètica, l’emmagatzematge d’energia i les energies renovables. 

Igualment, es dotarà d’una plataforma d’integració de tecnologies innovadores 

de generació renovable, d’emmagatzematge i recàrrega de vehicles elèctrics que 

puguin contribuir a desenvolupar aquesta transició energètica. 

3. Les administracions públiques catalanes han d’impulsar l’actuació de l’IREC, 

així com els altres centres de recerca catalans relacionats amb l’energia, amb 

l’objectiu principal de promoure la seva participació en les línies d’investigació 

definides per la UE i canalitzar-les a les empreses. De manera especial, es 

promourà la recerca simbiòtica i/o complementària amb els centres de recerca 

europeus en l’àmbit energètic. 

 

Article 19. Democratització de l’energia: formació, informació i 

participació. 

1. El Govern, en el marc de les seves competències en l’àmbit energètic, ha de 

garantir, de forma igualitària i no discriminatòria, la participació de la ciutadania 

i les empreses en la presa de decisions en relació al model energètic. Per tal que 

les polítiques energètiques es dissenyin en clau de sostenibilitat i es puguin 

aplicar de manera eficaç, cal col·locar la ciutadania i les empreses en el centre de 

la reflexió, del canvi i de la presa de decisions que impulsin la transició energètica 

de Catalunya. El canvi cultural per fer front als reptes energètics no es podrà 

abordar sense fer que la societat catalana participi en els objectius de la política 

energètica. 

2. Per a que la societat civil sigui l’autèntic motor del canvi de model energètic 

és imprescindible proporcionar una bona informació bàsica, comunicar les idees, 

les estratègies i també els arguments que les sustenten.  

Així, el departament competent en matèria d’energia ha de desenvolupar una 

tasca permanent d’informació, sensibilització i conscienciació social i empresarial 

vers els reptes energètics als quals Catalunya ha de fer front, fent partícip al 

conjunt de la societat en la consecució dels objectius de la transició energètica i 

en el desenvolupament de les estratègies energètiques associades. 

També ha de desenvolupar iniciatives específiques per a la implicació de la 

societat i les institucions en la impossibilitat que únicament els canvis tecnològics 

no proveiran la solució als reptes energètics, sinó que també caldrà plantejar-se 

canvis d’hàbits importants i canvis transcendents en el model de consum actual. 

Igualment, també ha de proporcionar informació completa i rigorosa en matèria 

d’energia i les seves externalitats als mitjans de comunicació, periodistes i 

generadors d’opinió, amb la finalitat que siguin conscients de la problemàtica 

energètica i facin seves les estratègies per desplegar el model de la transició 

energètica. 
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3. Les tecnologies emergents en matèria energètica exigeixen noves habilitats i 

capacitats. Sovint aquestes noves tecnologies incorporen equips avançats i 

intel·ligents per adaptar els serveis a les necessitats i que impliquen noves 

consideracions en el disseny, instal·lació i manteniment dels equipaments. El 

desenvolupament de tecnologies associades a les energies renovables, l’estalvi i 

l’eficiència energètica, la gestió de la demanda, l’emmagatzematge energètic o 

les xarxes elèctriques intel·ligents no serà possible sense experts en disseny, 

fabricació, muntatge i manteniment d’aquest tipus d’instal·lacions. 

Des de la formació professional i fins als nivells universitaris superiors es 

necessitaran programes que capacitin adequadament el nou capital humà. La 

transició energètica requereix personal específicament qualificat. A aquesta tasca 

s’hi hauran de dedicar tant les universitats com els centres de formació 

professional, que hauran d’oferir, a més, cursos de reciclatge per a molts 

professionals formats en l’actual paradigma energètic. 

No és menor la necessitat de capacitar la població en general en el nou escenari 

energètic. Aquesta capacitació no ha de ser únicament a nivell tècnic d’usuari 

sinó que ha de comportar canvis importants de mentalitat per tal de comprendre 

i acceptar la nova situació, instal·lar-s’hi adequadament i saber treure el màxim 

partit en el nou context. Per tant, la formació en energia no ha d’abastar només 

el nivell professional, sinó tots els nivells educatius, començant des de l’escola. 

En aquest àmbit, el departament competent en matèria d’energia, conjuntament 

amb el departament responsable en ensenyament, ha de desenvolupar 

programes de formació en energia adreçats a tothom, des del ciutadà fins als 

professionals que treballin en el sector energètic, en tots els nivells educatius 

(l’escola, la formació professional, els nivells universitaris, reciclatge professional, 

etc...)  que permetin formar a la població i els professionals de l’energia en les 

capacitats i habilitats necessàries per a dur a terme la transició energètica de 

Catalunya i orientar i facilitar les vocacions professionals dels joves cap a aquells 

àmbits i tecnologies lligats a la transició energètica.. 

 

Article 20. Defensa dels drets dels consumidors d’energia 

1. L’Administració pública catalana, en l’àmbit de les seves competències, ha de 

garantir que la ciutadania i les empreses puguin exercir els seus drets 

d’apoderament en l’àmbit energètic, desenvolupant un marc regulatori adient, 

duent a terme actuacions d’informació, formació i assessorament en relació a 

aquest marc regulatori i actuant en defensa dels seus drets en aquest àmbit. Per 

a fer efectiu aquest apoderament en l’àmbit energètic, l’Administració pública 

catalana, en l’àmbit de les seves competències, ha de garantir la defensa dels 

consumidors actius d’energia, que poden produir, emmagatzemar, compartir, 

consumir i vendre energia elèctrica, així com la defensa dels drets dels ciutadans 

i de les empreses en relació a la contractació i la facturació amb les companyies 

subministradores d’energia. 
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2. Igualment, les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves 

competències, han de garantir la defensa dels drets dels ciutadans i de les 

empreses en relació a la qualitat dels productes i serveis oferts per les 

companyies subministradores d’energia. Aquesta qualitat dels productes i serveis 

ha de tenir en compte tant els aspectes lligats al subministrament energètic 

(continuïtat i producte) com els associats a l’atenció al client. 

També, i donada la importància per a la transició energètica de les instal·lacions 

de producció i d’emmagatzematge d’energia associades al consumidor actiu, les 

administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, han 

de garantir la defensa dels drets dels ciutadans i de les empreses en relació als 

seus drets d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia 

elèctrica, la qualitat del producte dels subministraments de fonts d’energia 

renovable consumibles (biocarburants, biomassa forestal i agrícola, biogàs, etc.) 

i de la qualitat, seguretat i fiabilitat dels equips de generació i d’emmagatzematge 

d’energia renovable d’utilització per part del consumidor actiu.  

3. El departament competent en matèria d’energia, en l’àmbit de les seves 

competències, ha d'establir els instruments necessaris per assegurar que els 

consumidors d’energia disposen de la informació suficient sobre els costos del 

model de subministrament energètic, la seva composició, el coneixement de 

l’origen dels productes energètics i la llibertat de la seva elecció, així com el 

coneixement de l’impacte ambiental de la producció de la seva energia. 

Igualment, ha d'assegurar que els consumidors disposin d'informació completa, 

clara i comprensible sobre el consum d'energia i l'impacte mediambiental dels 

productes i equips que generen, emmagatzemen i utilitzen energia, de manera 

que puguin utilitzar aquesta informació en les seves decisions de producció i 

consum. 

 

Article 21. Lluita contra la pobresa energètica i defensa del consumidor 

vulnerable  

1. L’energia és una de les necessitats essencials indispensables perquè les 

persones gaudeixin d’unes condicions de vida mínimes. Per aquest motiu, les 

dificultats perquè les persones cobreixin les seves necessitats energètiques 

bàsiques porten a situacions de pobresa energètica. Les conseqüències 

d’aquestes dificultats originen freqüentment un impacte significatiu sobre la salut 

de les persones i impossibiliten assolir unes condicions de vida dignes.  

La transició energètica de Catalunya ha de garantir l’abastament energètic a tota 

la població catalana amb suficiència, eficiència i qualitat i assegurar un model 

energètic democràtic, sostenible i socialment inclusiu. Cal prestar un èmfasi 

especial als segments més desafavorits econòmicament de la societat catalana, 

ja que la sostenibilitat del model energètic també implica la inclusió i la justícia 

social en la cobertura de les demandes energètiques bàsiques de les persones 

amb menys recursos econòmics.  
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2. D’acord amb la disposició final setena de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del 

canvi climàtic, el Govern i, si escau, els ens locals, en l'àmbit de les competències 

respectives, han de garantir l'accés universal de tota la població a un consum 

mínim vital d'energia elèctrica i combustibles no carburants. Així, han de garantir 

que els consumidors en risc de pobresa energètica (consumidors vulnerables) 

tinguin dret a disposar d’uns subministraments energètics suficients per a cobrir 

les seves necessitats bàsiques. 

L’objectiu ha de ser implantar mecanismes i desenvolupar accions concretes per 

a preveure i eliminar les situacions de pobresa energètica. L’estratègia en aquest 

àmbit ha d’incloure la definició i caracterització de la pobresa energètica, 

analitzar-ne la situació actual i valorar-ne les polítiques existents per a combatre-

la, així com dur a terme programes i realitzar recomanacions per a permetre 

l’establiment de nous mecanismes i millorar-ne els ja existents, per eliminar la 

pobresa energètica a Catalunya.  

Per tal d’evitar les situacions de pobresa energètica, cal desenvolupar normativa 

específica de cobertura assegurada de la demanda energètica bàsica de les 

famílies amb baixos recursos econòmics i per a evitar talls de subministrament 

energètic en cas de situacions sobrevingudes, incloent-hi diferents mecanismes 

de finançament, en col·laboració amb les administracions locals i el tercer sector. 

En aquest sentit, a més a més de plantejar i desenvolupar mesures adreçades a 

pal·liar els efectes de la pobresa energètica, s’han de desenvolupar també altres 

mesures de caire estructural, en col·laboració amb les administracions locals i el 

tercer sector, com les associades a la implantació de solucions d’estalvi i eficiència 

energètica i d’aprofitament de les energies renovables en els habitatges amb 

famílies en situació de pobresa energètica o que poden caure en aquesta situació 

degut als seus baixos recursos econòmics.  

 

Article 22. Transició justa i inclusiva 

1. La transició energètica estimularà el creixement de nous sectors d’activitat 

però, alhora, pot resultar difícil per a altres sectors que poden veure especialment 

afectada fins i tot la seva continuïtat. Així, en determinats sectors associats als 

combustibles fòssils o que consumeixen molta energia (l’acer, el ciment, els 

productes químics, la fabricació d'automòbils,...) en el futur la seva activitat anirà 

en declivi o hauran de transformar-se cap a nous processos de producció que 

exigiran noves capacitats als treballadors. 

2. Aquests reptes poden dificultar el desenvolupament de la pròpia transició 

energètica. Per això, les administracions públiques catalanes han d’abordar les 

conseqüències socials de la transició energètica des de l’inici, gestionant 

adequadament el procés de profunda transformació econòmica que suposarà 

aquesta transició energètica, garantint una transició justa i socialment acceptable 

per a tots amb un esperit d'inclusivitat i solidaritat. 
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3. Igualment, les administracions públiques catalanes han de garantir la 

participació dels interlocutors socials en l'elaboració de les estratègies de la 

transició energètica i establir mesures socials de suport per a una transició justa, 

centrant-se en sostenir aquesta transició amb sistemes de protecció social 

adequats i una educació, una formació i un aprenentatge permanent inclusius.  

El desenvolupament de les capacitats de les persones és essencial per a 

desenvolupar noves capacitats professionals específiques i noves competències 

que han de jugar un paper clau en la transició energètica. En aquest sentit, les 

administracions públiques catalanes han de dur a terme les inversions 

necessàries en renovació i millora de les capacitats de la població per no deixar 

ningú endarrerit. 

4. A més a més, cal tenir en compte que la transició energètica pot afectar de 

manera desproporcionada a les persones amb rendes baixes, deixant-los fora 

dels beneficis que aquesta transició energètica comportarà per a consumidors i 

empreses i donant lloc a l'aparició d'un nou tipus de pobresa energètica. Aquest 

és un risc que les administracions públiques catalanes han d'abordar 

adequadament posant en marxa les mesures adequades per a eliminar-l’ho. 

 

Article 23. Simplificació de procediments administratius 

1. Les administracions públiques catalanes, en l'àmbit de les seves respectives 

competències, ha d’eliminar les barreres tècniques, administratives i de mercat 

per al desenvolupament de la transició energètica a Catalunya, amb especial 

atenció a les barreres que dificulten la implantació de les energies renovables i 

de l’estalvi i l'eficiència energètica en els diferents sectors. 

2. Els tràmits i exigències previstos en els procediments a seguir han de ser 

adequats a les diferents tecnologies, mides i usos, i tindran en consideració 

terminis abreujats de resposta, amb taxes i gravàmens reduïts i uniformes. 

Per això, el Govern revisarà la legislació catalana vigent amb la finalitat de 

detectar aquelles normes que dificultin o no permetin el òptim desenvolupament 

de la transició energètica a Catalunya i desenvoluparà mesures concretes de 

simplificació administrativa necessàries per eliminar els obstacles que puguin 

posar en perill l’assoliment dels objectius en matèria de transició energètica 

establerts a l’article 3 d’aquesta Llei. 

 

Article 24. Paper exemplificador de les administracions públiques 

1. Com a factor clau per a la transició energètica a Catalunya, les administracions 

públiques han de ser capdavanteres en el canvi del model energètic i servir 

d'exemple de bones pràctiques de gestió de l'energia davant els ciutadans i les 

empreses del país. Així, totes les administracions públiques catalanes, en 

l'exercici de les seves respectives competències, han d'incorporar i fer evidents 

els principis d'estalvi i eficiència energètica i d'utilització de fonts d'energia 
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renovables entre els principis generals de la seva actuació i en els seus 

procediments de contractació. Igualment, han d'adoptar accions exemplars 

tendents a la supressió de les barreres tècniques, administratives i de mercat per 

al desenvolupament de les energies renovables i la promoció de l'estalvi i 

eficiència energètica. 

Entre d’altres actuacions, les administracions públiques han d’introduir criteris 

innovadors d'eficiència energètica i d’ús de les energies renovables en els 

procediments de licitació pública, dur a terme mesures de manteniment preventiu 

i predictiu com a eina d’assegurament de l’eficiència energètica i l’òptima operació 

i realitzar inversions per a renovar equips i modernitzar o rehabilitar edificis 

públics amb els criteris més exigents de sostenibilitat energètica. Aquesta 

estratègia s'ha d'estendre a totes les actuacions promogudes per les 

administracions públiques en el sector residencial, de manera que els edificis 

públics i els d'ús residencial promoguts amb recursos públics constitueixin 

exemples de les millors pràctiques en l’edificació energèticament sostenible.  

Així mateix, s’ha de prestar especial atenció a la formació del personal al servei 

de les administracions públiques, especialment l’integrat en els òrgans 

competents per a la tramitació i l’autorització de les instal·lacions energètiques. 

2.  El departament competent en matèria d’energia, amb la col·laboració d'altres 

organismes públics i amb les administracions territorials, ha de possibilitar i 

facilitar un intercanvi de bones pràctiques entre els organismes del sector públic, 

especialment, sobre pràctiques de contractació pública eficients energèticament, 

i ha de posar a disposició de totes les administracions les experiències que tingui 

coneixement sobre bones pràctiques a nivell internacional. 

 

Article 25. Cooperació amb l’Administració local 

1. En una transició energètica de Catalunya basada en les energies renovables, 

en l’estalvi i l’eficiència energètica i en un model distribuït de generació d’energia,  

cal la plena implicació dels governs locals en aquesta transició energètica, com a 

productors i consumidors d’energia i com a administració de proximitat dels 

productors i consumidors d’energia ubicats en el seu territori. En aquest sentit, 

la implicació de l’Administració local és fonamental per a desenvolupar plenament 

les comunitats locals d’energia, esmentades en l’apartat 4 de l’article 11 i la 

conscienciació i apoderament de ciutadans i empreses esmentats als articles 6 i 

19 d’aquesta Llei. 

Així, les administracions locals han d’exercir un paper d’actors centrals en la 

transició energètica cap a un model energètic descentralitzat i lligat al territori. 

2. La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència Catalana d’Energia, ha 

d’establir marcs de cooperació i coordinació amb les administracions locals per 

assolir la missió i els objectius de la transició energètica fixats en els articles 2 i 

3 d’aquesta Llei i per a implementar en l'àmbit local les estratègies enumerades 

en el capítol 2 del títol I d’aquesta Llei.  
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Entre d’altres actuacions, és especialment rellevant la funció que han d’exercir 

les administracions locals en la implicació del territori en el desenvolupament de 

les energies renovables, en el desenvolupament de les comunitats locals 

d’energia, en el paper exemplificador de les administracions públiques, la lluita 

contra la pobresa energètica o en la governança a escala local de les polítiques 

generals de la transició energètica. 

 

 

CAPÍTOL 3 

Instruments de planificació de la transició energètica 

 

Article 26. Instruments generals 

El Govern de Catalunya ha d'elaborar, en el marc dels exercicis de prospectiva i 

planificació europea i estatal, en col·laboració amb els agents econòmics, del 

sector energètic, dels agents socials i la ciutadania, i amb caràcter periòdic, els 

instruments generals de planificació de la transició energètica: la prospectiva 

energètica de Catalunya, centrada en el llarg termini, i la planificació (Plans de 

l’energia de Catalunya) i la programació (Plans d’acció sectorials) energètiques, 

adreçades al mig i curt termini, respectivament. 

 

Article 27. Prospectiva energètica de Catalunya 

1. La prospectiva energètica de Catalunya és el document que fixa les visions de 

futur del sistema energètic de Catalunya a llarg termini, amb l’objectiu de facilitar 

la presa de decisions del Parlament de Catalunya, el Govern i la societat catalana 

en matèria de política energètica a mig i llarg termini. 

2. La prospectiva energètica de Catalunya ha de contemplar els possibles 

escenaris futurs del sistema energètic de Catalunya a llarg termini, que permetin 

valorar adequadament les possibles evolucions futures del sistema energètic 

català, atenent als seus avantatges i inconvenients, tant des del punt de vista 

tècnic, com econòmic, social i mediambiental. 

La prospectiva energètica de Catalunya ha d’incloure com a mínim, la descripció 

de diferents escenaris de futur elaborats a partir de les principals variables que 

influeixen en el sistema energètic català, una previsió de l’oferta i de la demanda 

energètica a mig i llarg termini, la seva avaluació econòmica i l’avaluació dels 

impactes ambientals i socials per a cadascun d’aquests escenaris analitzats, 

l’elecció de l’escenari aposta així com les accions estratègiques que cal implantar 

per assolir l’escenari aposta escollit. 

La prospectiva energètica de Catalunya també ha de tenir en compte els exercicis 

prospectius que dugui a terme la Unió Europea i l’Estat espanyol, així com els 

principals exercicis prospectius que es realitzin a nivell mundial. 
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3. L’Agència Catalana d’Energia és l’organisme responsable d’elaborar la 

prospectiva energètica de Catalunya, en col·laboració amb els agents del sector 

energètic català i el conjunt de la societat catalana, i seguint les directrius i els 

objectius de política energètica que defineixi el Govern. 

4. La prospectiva energètica de Catalunya serà sotmesa a discussió general, tant 

a nivell de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i d’altres 

Administracions Públiques catalanes com mitjançant una participació pública a 

nivell de tota la societat civil catalana (patronals, sindicats, col·legis 

professionals, empreses, associacions de consumidors, entitats culturals, grups 

ecologistes, empreses energètiques, públic en general, etc.). 

5. La prospectiva energètica serà aprovada pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya i posteriorment, es trametrà al Parlament de Catalunya per a la seva 

aprovació definitiva. 

6. La prospectiva energètica de Catalunya tindrà un horitzó temporal de 20 a 40 

anys vista i serà elaborada periòdicament, com a mínim, cada deu anys. 

 

Article 28. Plans de l’energia de Catalunya 

1. La planificació energètica catalana es fixa en els Plans de l’energia, que detallen 

i concreten en un horitzó a mig termini les estratègies globals establertes en 

l’escenari aposta de la prospectiva energètica.  

Atesa l’estreta interrelació entre les polítiques energètiques i les polítiques 

climàtiques, en l’elaboració de la planificació energètica es tindran en compte els 

objectius establerts en matèria de política de canvi climàtic i els Plans de l’energia 

s’elaboraran de forma integrada amb els Plans de mitigació del canvi climàtic. 

La planificació energètica catalana ha d’incloure, com a mínim, objectius 

específics en relació al percentatge d’aportació de les energies renovables, al 

nivell d’estalvi i eficiència energètica a assolir i al percentatge de reducció de les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle relacionades amb el cicle energètic. 

Igualment, ha d’incloure la previsió de l’oferta i la demanda energètica a mig i 

llarg termini i les planificacions o estratègies d’actuació a mig termini en els 

àmbits de l’estalvi i l’eficiència energètica, les energies renovables, la recerca, 

desenvolupament i innovació en el camp de l’energia i les infraestructures 

energètiques bàsiques, així com la seva preceptiva avaluació ambiental 

estratègica. 

2. La planificació energètica catalana tindrà naturalesa d’estratègia territorial. En 

consonància amb aquesta planificació energètica es desenvoluparà el 

corresponent Pla territorial sectorial d’implantació de les energies renovables en 

el territori, que inclourà les necessitats d’infraestructures energètiques (energia 

eòlica, energia solar fotovoltaica, línies elèctriques associades, etc.) en espais 

oberts, així com les tecnologies d’emmagatzematge energètic que aquestes 

requereixin. 
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3. L’Agència Catalana d’Energia és l’organisme responsable d’elaborar la 

planificació energètica de Catalunya, en col·laboració amb els agents del sector 

energètic català i el conjunt de la societat catalana, i seguint les directrius i els 

objectius de política energètica que defineixi la Unió Europea. 

4. Les línies estratègiques de la planificació energètica catalana s’han de 

coordinar i vertebrar estretament amb la resta de polítiques de la Generalitat de 

Catalunya relacionades amb l’energia (urbanística, territorial, mediambiental, 

agrària, industrial, de mobilitat, d’ocupació, de recerca, d’habitatge, forestal, 

hidràulica, de pesca, etc.). 

5. Els Plans de l’energia de Catalunya seran aprovats pel Govern. 

6. Els Plans de l’energia tindran un horitzó temporal aproximat de 10 anys vista 

i seran elaborats periòdicament, com a mínim, cada cinc anys. 

 

Article 29. Plans d’acció sectorials 

1. Els Plans d’acció sectorials són els instruments amb que compta el Govern per 

a concretar en el curt termini el camí definit en els Plans de l’energia per a la 

consecució dels objectius establerts en la prospectiva energètica, mitjançant la 

fixació des del punt de vista tècnic i econòmic de les accions a desenvolupar. 

2. A títol orientatiu i no exhaustiu, es desenvoluparan Plans d’acció sectorials en 

els àmbits següents: 

a) Descarbonització (estalvi i eficiència energètica i energies renovables) en tots 

els sectors consumidors. 

b) Estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de 

Catalunya. 

c) Desenvolupament d’una nova mobilitat més sostenible. 

d) Impuls de l’autoproducció d’energia elèctrica d’origen fotovoltaic i eòlic. 

e) Foment de la producció i de l’ús tèrmic de la biomassa. 

f) Nova gestió de xarxes elèctriques per la transició energètica (digitalització, 

xarxes intel·ligents i emmagatzematge). 

g) Edificis de consum energètic gairebé nul i rehabilitació energètica d’edificis. 

h) Nous models de negoci associats a la transició energètica. 

i) Apoderament de la ciutadania i les empreses i lluita contra la pobresa 

energètica 

3. Correspon a l’Agència Catalana d’Energia la elaboració i coordinació dels Plans 

d’acció sectorials, que comptaran amb la col·laboració dels departaments de la 

Generalitat de Catalunya competents en els diferents àmbits sectorials objecte 

de cada Pla d’acció. Així, l’Agència Catalana d’Energia elaborarà els documents 

de base dels Plans d’acció sectorials, coordinarà les comissions de treball, 

promourà els processos de concertació i participació pública necessaris, realitzarà 
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els documents definitius i els elevarà al Govern, si escau, en estreta col·laboració 

amb els departaments de la Generalitat de Catalunya competents en els àmbits 

sectorials corresponents. 

4. Els Plans d’acció sectorials tindran un horitzó temporal aproximat de 4 a 5 anys 

vista. 

 

 

CAPÍTOL 4 

Governança de la transició energètica 

 

Article 30. Creació de l’Agència Catalana d’Energia 

1. D’acord amb allò establert a l’article 19 de la Llei 16/2017 del canvi climàtic, 

es crea l’Agència Catalana d’Energia, com a organisme públic amb l’objectiu de 

liderar l’actuació del Govern en relació a la transició energètica i fer que el conjunt 

d’actuacions del Govern sigui coherent amb els objectius i les estratègies de la 

transició energètica fixades en aquesta Llei. 

2. L’Agència Catalana d’Energia es constitueix com a reformulació del paper de 

l’actual Institut Català d’Energia. 

3. L’Agència Catalana d’Energia està integrada en el departament competent en 

matèria d’energia i col·labora amb el conjunt de departaments de la Generalitat 

de Catalunya i amb la resta d’administracions públiques de Catalunya, així com 

amb els ciutadans, entitats i les empreses del país, en el disseny i la implantació 

de la transició energètica de Catalunya. 

4. Les funcions de l’Agència Catalana d’Energia per a que es constitueixi un 

veritable instrument del Govern per a la transició energètica a Catalunya es 

concreten en el títol II d’aquesta Llei. 

 

Article 31. Avaluació i seguiment dels instruments de planificació de la 

transició energètica 

1. Per a l'adequada avaluació i seguiment del compliment dels objectius de la 

present Llei, l’Agència Catalana d’Energia elaborarà cada quatre anys una 

avaluació global dels instruments generals de la planificació energètica de 

Catalunya (prospectiva energètica i planificació energètica) inclosos en aquesta 

Llei i que es trametrà al Parlament de Catalunya per a la seva anàlisi i discussió. 

Aquesta avaluació global ha d’incorporar la informació sobre el grau de 

compliment dels objectius establerts en la prospectiva energètica i en el Pla de 

l’energia en vigor, grau de desenvolupament dels corresponents Plans d’Acció 

Sectorials associats i proposta de mesures correctores, si escau. 
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2. Es durà a terme la revisió dels instruments generals de la planificació 

energètica de Catalunya (prospectiva energètica i planificació energètica) en el 

cas de que s’incompleixin de forma important les seves previsions. Igualment es 

durà a terme aquesta revisió si es produeix algun esdeveniment que afecti de 

forma molt significativa el futur sistema energètic català o si les principals 

variables d’entorn hagin sofert un canvi important. 

Aquesta revisió serà aprovada pel Govern i, si escau, pel Parlament. 

3. Igualment, s’elaboraran anualment informes de seguiment dels diferents Plans 

d’Acció Sectorials en vigor en cada moment i els Balanços anuals d’energia, que 

s’elevaran al Consell d’Administració de l’Agència Catalana d’Energia per a la seva 

anàlisi i discussió i, si escau, aprovació. 

 

Article 32. Consell Assessor per a la Transició Energètica 

1. El Consell Assessor per a la Transició Energètica és un òrgan de caràcter 

consultiu, en el qual participen els principals experts catalans en matèria 

d’energia o d’altres àmbits amb forta transcendència en la transició energètica, 

amb l’objectiu d’assessorar al Govern de la Generalitat de Catalunya en el procés 

de transició energètica de Catalunya cap als objectius establerts a l’article 3 

d’aquesta Llei. 

2. El Consell Assessor per a la Transició Energètica també exercirà les funcions 

de Consell Assessor de l’Agència Catalana d’Energia, assessorant-lo en la 

consecució de la seva missió i dels seus objectius bàsics segons allò que disposa 

l’article 67 d’aquesta llei. 

 

Article 33 Taula per a la Transició Energètica de Catalunya 

1. La Taula per a la Transició Energètica de Catalunya serà l’òrgan participatiu de 

la societat civil de Catalunya amb la finalitat d’implicar a la ciutadania i les 

empreses en la transició energètica i fer-la partícip de les decisions que es 

prenguin en aquesta transició energètica. 

2. La Taula per a la Transició Energètica de Catalunya estarà integrada per 

empreses, entitats i associacions de l’àmbit econòmic, empresarial i social, 

vinculades amb l’energia, així com per representants de les administracions 

públiques catalanes. 

3. Els membres de la Taula per a la Transició Energètica de Catalunya els 

designarà el/la conseller/a responsable del departament competent en matèria 

d’energia. 

4. La Presidència de la Taula per a la Transició Energètica de Catalunya correspon 

al conseller/a competent en matèria d’energia. 

5. La Vicepresidència de la Taula per a la Transició Energètica de Catalunya, que 

l’exercirà la persona titular de la Secretaria Sectorial del departament que tingui 
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atribuïdes les competències en matèria d’energia i, en el seu defecte, el secretari 

general del departament que correspongui. 

6. La Secretaria Tècnica, que correspon a la persona que ocupa la direcció de 

l’Agència Catalana d’Energia, té les funcions de facilitar la tasca tècnica de la 

Taula per a la Transició Energètica de Catalunya i donar suport a la seva actuació. 

7. El funcionament i les funcions de la Taula per a la Transició Energètica de 

Catalunya es desenvoluparan reglamentàriament. 
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TITOL II 

L’Agència Catalana d’Energia 

 

CAPÍTOL 1 

Disposicions generals 

 

Article 34. Naturalesa 

L’Agència Catalana d’Energia és una entitat de dret públic de la Generalitat de 

Catalunya que actua subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, 

patrimoni i tresoreria propis, i que per a l’acompliment de les seves finalitats, 

gaudeix de plena autonomia funcional i de gestió. 

 

Article 35. Adscripció 

L’Agència Catalana d’Energia s’adscriu al departament competent en matèria 

d’energia. 

 

Article 36. Seu i àmbit d’actuació 

L’actuació de l’Agència Catalana d’Energia es desenvolupa en tot el territori de 

Catalunya. En el marc de les disposicions de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

i de la resta de legislació que li sigui d’aplicació, l’Agència Catalana d’Energia 

podrà projectar la seva actuació fora de l’àmbit territorial de Catalunya. 

  

Article 37. Règim jurídic 

1. L’Agència Catalana d’Energia es regeix per aquesta Llei i, en allò que no hi és 

establert, per la Llei de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana. 

2. El patrimoni de l’Agència Catalana d’Energia és constituït pels béns que li són 

adscrits, bé directament, bé mitjançant l'adscripció de les unitats, els organismes 

i els ens que s'hi incorporen, els quals conserven la qualificació jurídica originària. 

L'adscripció no implica la transmissió del domini ni la desafectació dels béns. 

3. Així mateix, és constituït pels béns i els drets, materials i immaterials, que 

produeixi o adquireixi, els quals passen a formar part del patrimoni propi. 

4. L'adquisició dels béns immobles i l'execució d'obres s'han de sotmetre a 

procediments basats en els principis de publicitat i de lliure concurrència. 

5. El personal propi de l’Agència Catalana d’Energia és subjecte a la legislació 

laboral. 

6. L'activitat desplegada per l’Agència Catalana d’Energia s'ha de sotmetre, en 

les relacions externes, al dret privat. En les relacions internes amb l'Administració 

a què és adscrit, s'aplica el dret administratiu. Anualment es remetrà al Parlament 
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de Catalunya un informe detallat de les activitats i programes d'actuació de 

l’Agència. 

 

CAPÍTOL 2 

Finalitats i principis d’actuació 

 

Article 38. Finalitats 

1. Tal i com es fixa a l’apartat 1 de l’article 30 d’aquest Llei, l’Agència Catalana 

d’Energia té per a finalitat liderar l’actuació del Govern en relació a la transició 

energètica i fer que el conjunt d’actuacions del Govern sigui coherent amb els 

objectius i les estratègies de la transició energètica fixades en aquesta Llei. 

Per assolir aquesta finalitat, l’Agència Catalana d’Energia ha de desenvolupar els 

diferents eixos i línies estratègics de la transició energètica catalana establerts 

als articles 4 i 5 d’aquesta Llei, dotant-se de competències plenes per a la 

promoció i coordinació de l’actuació des diferents departaments de la Generalitat 

de Catalunya així com per al desenvolupament de prospectives, planificacions, 

programes i actuacions propis en matèria de transició energètica, amb especial 

atenció als eixos i línies estratègics relacionats específicament amb l’assoliment 

del màxim nivell d’estalvi i l’eficiència energètica en l’economia i societat 

catalanes, la maximització de la utilització de les fonts d’energia renovables, 

fonamentalment les autòctones, el foment de la recerca i la innovació 

energètiques com a vectors d’eficiència i de creació d’activitats empresarials i la 

democratització de l’energia i fer partícip a la societat en la definició del nou 

model de la transició energètica. 

2. L’Agència Catalana d’Energia disposarà de capacitat plena per a participar 

conjuntament amb la Direcció general competent en matèria d’energia en 

l’elaboració de les propostes regulatòries que consideri necessàries en matèria de 

transició energètica per tal d’avançar en els objectius fixats a l’article 3 d’aquesta 

Llei. 

Per a dur a terme les funcions de l’Agència Catalana d’Energia, caldrà assegurar 

la disponibilitat de recursos humans i pressupostaris suficients, incloent els 

necessaris per a dur a terme les funcions de control, regulació i governança de 

les polítiques per a la transició energètica. En aquest sentit, les dotacions 

econòmiques dels fons climàtics que pugui crear la Generalitat de Catalunya 

adreçades a les polítiques d’impuls a la transició energètica, com ara la mobilitat 

elèctrica, el desplegament de les energies renovables, l’autoproducció elèctrica, 

l’eficiència energètica i l’edificació energèticament eficient, seran gestionades per 

l’Agència Catalana d’Energia.  
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Article 39. Principis d’actuació 

1. Les actuacions de l’Agència Catalana d’Energia han de ser en tot cas coherents 

amb les funcions previstes en aquesta Llei. 

2. L’Agència Catalana d’Energia és subjecte en les seves activitats als programes 

i a les directrius generals de desenvolupament del Govern de la Generalitat, 

especialment del departament competent en matèria d’energia. Tanmateix, 

d'acord amb la seva finalitat, pot elaborar propostes i programes d'actuació per 

contribuir a la definició d'aquestes directrius en l’àmbit energètic i els seus àmbits 

associats. 

3. Sens perjudici del que disposa el punt 2, l’Agència Catalana d’Energia té 

autonomia funcional respecte a l'Administració a què és adscrita per a realitzar 

estudis, dictàmens, peritatges i activitats docents, comercials i financeres, dins 

la seva finalitat bàsica, per a l'Administració pública, les empreses i els 

particulars.  

4. L’Agència Catalana d’Energia ha de consolidar una cultura professional 

plenament compromesa amb la igualtat real d'oportunitats d'ambdós sexes en 

l'accés a l'ocupació i la promoció professional dels/de les seus/seves 

treballadors/es, així com en la relació amb tercers dins del seu àmbit d’actuació. 

Així mateix, ha d'incorporar la perspectiva de gènere a tots els seus àmbits. 

 

CAPÍTOL 3 

Funcions de l’Agència Catalana d’Energia 

 

Article 40. Prospectiva i planificació energètica 

D’acord amb l’exposat en el capítol 3 del Títol I d’aquesta Llei, l’Agència Catalana 

d’Energia té les següents funcions en l’àmbit de la prospectiva i planificació 

energètica: 

a) Dirigir i elaborar les propostes de noves prospectives energètiques i nous 

plans de l’energia de Catalunya, així com les revisions dels actuals plans, 

seguint les directrius del departament de la Generalitat de Catalunya 

competent en matèria d’energia, i d’acord amb el que s’estableix en els articles 

27, 28 i 31 de la present Llei. 

Aquests plans inclouran com a mínim la prospectiva energètica a mig i llarg 

termini, la previsió de l’oferta i la demanda energètica a mig i llarg termini i 

les planificacions o estratègies d’actuació a mig termini en els àmbits de 

l’estalvi i l’eficiència energètica, les energies renovables, la recerca, 

desenvolupament i innovació en el camp de l’energia i les infraestructures 

energètiques bàsiques, així com la preceptiva avaluació ambiental estratègica 

dels mateixos. 

b) Analitzar, elaborar propostes i participar activament, des de la vessant 

energètica, en  les prospectives, les línies estratègiques i les planificacions 
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que desenvolupi la Generalitat de Catalunya en el marc de les polítiques 

sectorials relacionades amb l’energia. 

 

Article 41. Estadístiques energètiques 

1. L’objectiu principal de les estadístiques energètiques és disposar d’un molt 

ampli aparell estadístic sobre l’energia a Catalunya, per a poder analitzar la 

realitat energètica catalana actual i històrica, dur a terme prospectives 

energètiques i les corresponents planificacions associades, analitzar l’impacte de 

les polítiques energètiques i fer el seguiment del grau d’assoliment dels objectius 

de les polítiques energètiques endegades. 

2. L’Agència Catalana d’Energia forma part del Sistema Estadístic de Catalunya 

com a organisme responsable de dur a terme les estadístiques energètiques 

assignades al departament competent en matèria d’energia conforme l’establert 

a la Llei 23/1998 d'estadística de Catalunya, o en les futures lleis que s’aprovin 

en aquest àmbit, i en els Plans Estadístics de Catalunya en vigor. 

3. En aquest àmbit, l’Agència Catalana d’Energia té com a funcions:  

a) dissenyar, elaborar i difondre les estadístiques i indicadors energètics de 

Catalunya, analitzar l’oferta i la demanda d’energia a Catalunya i elaborar les 

seves previsions numèriques de futur a mig i llarg termini.  

b) dur a terme qualsevol altra activitat estadística en l’àmbit de l’energia 

necessària per al compliment dels seus objectius. 

  

Article 42. Aspectes globals associats a l’àmbit de l’estalvi, l’eficiència 

energètica i les energies renovables  

D’acord amb la missió establerta a l’article 2 i amb les finalitats de l’Agència 

Catalana d’Energia fixades a l’article 38 d’aquesta Llei, la funció de l’Agència en 

aquest àmbit es sintetitza en el disseny, coordinació, execució i manteniment de 

programes i estratègies sectorials de desenvolupament en matèria d’estalvi i 

eficiència energètica i energies renovables, en base a una visió global i 

integradora de les interrelacions entre l’energia, l’economia, la societat i el medi 

ambient, i amb especial atenció a les tecnologies associades a la transició 

energètica, com són les tecnologies disruptives en matèria d’estalvi i eficiència 

energètica i la producció pròpia i l’autoproducció d’energia elèctrica amb fonts 

renovables..  

Aquesta funció es desenvolupa en els articles 43 a 48 d’aquesta Llei. 
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Article 43. Aspectes generals en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència 

energètica 

Les funcions genèriques de l’Agència Catalana d’Energia en l’àmbit de l’estalvi i 

l’eficiència energètica són: 

a) Dur a terme l’inventari general dels potencials d’estalvi i eficiència energètica 

de Catalunya, amb l’objectiu d’avaluar tècnicament, econòmicament i 

mediambientalment el potencial teòric i realitzable d’estalvi i eficiència 

energètica de Catalunya en funció de les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) 

en estalvi i eficiència energètica existents actualment i les previstes a 

mig/llarg termini, del grau d’implantació d’aquestes tecnologies i de la realitat 

estructural de la producció i del consum d’energia. 

b) Fer el seguiment de l’evolució del mercat i de les tecnologies d’estalvi i 

eficiència energètica, incloent-hi el seguiment dels costos normalitzats actuals 

i futurs a mig i llarg termini de les diferents tecnologies.  

c) Participar en organismes de normalització per garantir la qualitat dels equips 

i de les instal·lacions d’estalvi i eficiència energètica. 

d) Proposar actuacions envers el marc regulatori, en l’àmbit de les competències 

de la Generalitat de Catalunya en matèria d’energia i en col·laboració amb els 

agents de l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i del sector energètic 

entre d’altres, per afavorir la implantació de les tecnologies d’estalvi i 

eficiència energètica a Catalunya, en línia amb la transició energètica.  

e) Promoure auditories energètiques, diagnòstics energètics i sistemes de gestió 

energètica d’alta qualitat que aportin informació i propostes d’alt valor afegit, 

mesures coherents i avaluades tècnica i econòmicament amb detall segons 

les normatives vigents. 

f) Orientar i facilitar la realització d’inversions en estalvi i eficiència energètica, 

en la línia de la transició energètica, informant i formant a empreses, entitats 

i ciutadans sobre equips, tecnologies, costos energètics i sistemes innovadors 

de contractació. 

g) Promoure noves formes de contractació innovadora de serveis i equips 

d’estalvi i eficiència energètica, com ara els contractes de rendiment amb 

garantia d’estalvi. 

 

Article 44. Aspectes generals en l’àmbit de les energies renovables 

Conforme a les línies estratègiques establertes en els articles 7, 8 i 9 d’aquesta 

Llei, les funcions de l l’Agència Catalana d’Energia en aquest àmbit són: 

a) Avaluar el potencial tècnicament, econòmicament, mediambientalment i 

socialment viable de cadascuna de les diferents fonts d’energia renovable a 

Catalunya. 
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b) Fer el seguiment de l’evolució del mercat i de les tecnologies d’energies 

renovables, incloent-hi el seguiment dels costos normalitzats actuals i futurs 

a mig i llarg termini de les diferents tecnologies renovables.  

c) Participar en organismes de normalització per garantir la qualitat dels equips 

i de les instal·lacions d’energies renovables. 

d) Proposar actuacions envers el marc regulatori, en l’àmbit de les competències 

de la Generalitat de Catalunya en matèria d’energia i en col·laboració amb els 

agents de l’àmbit de les energies renovables i del sector energètic entre 

d’altres, per afavorir la implantació de les tecnologies d’aprofitament de les 

energies renovables a Catalunya.  

e) Col·laborar amb el departament competent en matèria d’urbanisme i amb les 

administracions locals per a facilitar la integració d’energies renovables en 

l’àmbit urbà.  

f) Dur a terme, conjuntament amb el departament competent en l’àmbit de la 

política territorial, les actuacions en matèria de planificació territorial 

necessàries per preveure la disponibilitat de territori per la implantació de 

centrals de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovable, 

instal·lacions d’emmagatzematge d’energia elèctrica i les xarxes elèctriques 

associades, en la línia de la transició energètica. 

g) Col·laborar amb el departament competent en l’àmbit del medi ambient en 

l’avaluació de l’impacte ambiental de la implantació d’energies renovables a 

Catalunya. 

h) Col·laborar amb l’organisme competent en l’àmbit de la planificació de les 

infraestructures energètiques, en la planificació de la xarxa elèctrica de 

transport i de distribució a l’àmbit territorial de Catalunya, per tal de permetre 

la implantació de la generació elèctrica renovable amb l’objectiu d’assolir els 

objectius fixats pel Govern de la Generalitat. 

i) Orientar i facilitar la realització d’inversions en energies renovables, en la línia 

de la transició energètica, informant i formant a empreses, entitats i ciutadans 

sobre equips, tecnologies, costos energètics i sistemes innovadors de 

contractació. 

j) Promoure noves formes de contractació innovadora de serveis i equips 

d’energies renovables. 

 

Article 45. Edificis i sector terciari 

Conforme a les línies estratègiques establertes en l’article 12 d’aquesta Llei, les 

funcions de l’Agència Catalana d’Energia en aquest àmbit són: 

a) Impulsar la renovació i rehabilitació energètica del parc d’edificis existents, 

promovent les millors tecnologies i solucions constructives disponibles i 

prioritzant les mesures destinades a reduir la seva demanda energètica, a 
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facilitar la generació d’energia pròpia, a emmagatzemar energia i a integrar 

la infraestructura de recàrrega vinculada de vehicles elèctrics.  

b) Dissenyar, desenvolupar i executar les estratègies catalanes per a la renovació 

i rehabilitació energètica dels edificis, conjuntament amb el departament de 

la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’habitatge i amb les 

entitats i empreses del sector de la construcció. 

c) Dur a terme i impulsar estudis i treballs tècnics relacionats amb la rehabilitació 

energètica, els edificis de consum d’energia gairebé zero, el càlcul i la 

repercussió de l’energia associada als edificis. 

d) Impulsar, en l’àmbit de la rehabilitació energètica d’edificis existents, la 

implantació de sistemes de comptabilitat i de gestió energètica, la renovació 

dels elements energètics passius dels edificis (finestres, façanes, cobertes, 

proteccions solars..), la renovació de les instal·lacions energètiques i la 

incorporació d’energies renovables. 

e) Impulsar, en col·laboració amb el departament de la Generalitat de Catalunya 

competent en matèria d’habitatge i amb les entitats i empreses del sector, la 

construcció de nous edificis de consum d’energia gairebé nul. 

f) Dissenyar i gestionar el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i 

equipaments de la Generalitat de Catalunya i coordinar la seva aplicació en el 

conjunt de departaments i sector públic de la Generalitat de Catalunya, per 

tal de millorar l’eficiència energètica i desenvolupar la generació d’energia 

renovable per autoproducció.  

g) Crear en col·laboració amb els òrgans competents de la Generalitat, plans 

estratègics dels diferents àmbits del sector serveis, per a reduir el consum 

energètic dels seus edificis mitjançant la renovació del parc d’edificis existents 

cap a edificis d’alta qualificació energètica o de consum d’energia gairebé nul.  

h) Fomentar la contractació innovadora de serveis i equips d’eficiència energètica 

i energies renovables en edificis públics i privats. Donar suport al 

desenvolupament del mercat de  les empreses de serveis energètics, facilitant 

l’accés al finançament, el coneixement per part dels consumidors d’aquest 

models de negoci i els protocols per la mesura i verificació dels estalvis 

mitjançant aplicacions i modelitzacions que implementin els protocol per 

verificar objectivament els estalvis energètics.  

i) Informar als propietaris, promotors i usuaris dels edificis, del consum 

d’energia final, de les característiques constructives, de les instal·lacions 

convencionals i d’energies renovables dels seus edificis o part d’edifici. 

Difondre al sector professional i als propietaris i usuaris finals dels habitatges 

informació relativa a la despesa energètica dels edificis.  

j) Col·laborar amb les administracions competents en matèria de millora i 

conservació dels edificis per incorporar millores d’eficiència energètica quan 

s’intervé en els edificis per motiu de la seva conservació. 



 

54 
 

k) Posar en marxa un Observatori dels edificis de consum energètic gairebé nul 

a Catalunya i elaborar i actualitzar periòdicament indicadors de l’evolució del 

consum energètic, rehabilitació energètica, edificis de consum gairebé nul i 

qualificació energètica dels edificis.  

l) Actuar com a òrgan competent per a la gestió del Registre de certificats 

d’eficiència energètica dels edificis, d’acord amb la disposició transitòria 

tercera del Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el 

procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis. En 

aquest sentit, l’Agència Catalana d’Energia durà a terme les actuacions 

següents: 

- Gestionar i mantenir el Registre de certificació d’eficiència energètica 

d’edificis nous i existents.  

- Fer el seguiment de l’evolució del comportament energètic de l’edificació a 

Catalunya, elaborant i publicant periòdicament un informe sobre l’estat 

energètic dels edificis de Catalunya. 

- Obtenir i difondre informació sobre les instal·lacions i característiques 

constructives dels edificis.   

- Promoure els certificats energètics d’edificis d’alta qualificació que aportin 

informació i propostes d’alt valor afegit amb mesures coherents, detallades 

i avaluades tècnicament i econòmicament segons les normatives vigents  

 

Article 46. Transport 

Conforme a les línies estratègiques establertes en l’article 14 d’aquesta Llei, 

l’Agència Catalana d’Energia ha de dur a terme un conjunt de funcions en estreta 

col·laboració amb el departament competent en matèria de mobilitat i transport. 

Aquestes funcions són: 

a) Desenvolupar i implantar una política de mobilitat sostenible per reduir el 

consum de combustibles fòssils en el transport.  

b) Prioritzar el transvasament modal cap a modes més sostenibles, com ara la 

mobilitat no motoritzada (a peu, en bicicleta, etc.) i el transport públic 

col·lectiu. 

c) Impulsar plans de mobilitat urbana de persones i de desplaçament de 

treballadors d’empresa, recolzant especialment el transport públic col·lectiu i, 

en un segon terme, l’ús energèticament eficient del transport privat amb 

especial atenció vers la mobilitat elèctrica i altres combustibles alternatius. 

d) Millorar la gestió i optimització dels desplaçaments de mercaderies i 

incrementar la participació del ferrocarril en el seu transport. 

e) Difondre els beneficis i avantatges del transport públic col·lectiu entre la 

ciutadania en concret col·laborant amb els òrgans competents en transport 
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públic per augmentar la capacitat, usabilitat i nombre d’usuaris del transport 

públic.  

f) Dotar d’eines a la ciutadania per conèixer la modalitat més eficient 

energèticament en cada desplaçament.   

g) Promoure i fomentar la utilització de les tecnologies energèticament més netes 

i eficients i les energies renovables en el sector del transport. 

h) Accelerar la implantació del vehicle elèctric mentre sigui necessari, impulsant 

de forma decidida  el desplegament d’infraestructura de recàrrega per a 

vehicles elèctrics, mitjançant la realització de Plans d’Acció específics, amb 

especial atenció a la infraestructura de càrrega vinculada i que els vehicles 

elèctrics puguin fer ús de la xarxa viària en les mateixes condicions que els 

vehicles amb motors tèrmics.  

i) Desenvolupar un marc tècnic, econòmic i legislatiu que afavoreixi la 

implantació de manera sostenible de la mobilitat elèctrica a Catalunya, amb 

col·laboració amb els òrgans competents en mobilitat i amb els actors del 

sector del transport i del sector elèctric.  

j) Promoure la renovació de la flota de vehicles de la Generalitat de Catalunya a 

vehicles elèctrics i disposar d’infraestructura de recàrrega elèctrica en els 

edificis de la Generalitat per aquesta flota i per als seus treballadors.  

k) Fomentar la renovació de la flota de mercaderies amb criteris de consum 

energètic i de reducció d’emissions per afavorir les tecnologies més netes i 

eficients, mitjançant, entre d’altres, mesures fiscals. 

l) Assolir que les energies renovables tinguin un paper central en la mobilitat, 

fomentant la mobilitat elèctrica i els biocarburants. 

m) Impulsar una xarxa de subministrament de combustibles alternatius, amb 

especial èmfasi a la recàrrega elèctrica, l’hidrogen, els biocarburants, el gas 

natural, inclòs el biometà, en forma gasosa (GNC) i en forma liquada (GNL), 

y els gasos liquats del petroli (GLP), prioritzant les solucions tècniques amb 

una millor relació cost-benefici.  

n) Vetllar per promoure un accés universal, àgil i sense barreres a les estacions 

de recàrrega elèctrica i de combustibles alternatius per a tots els usuaris. 

 

Article 47. Industria 

Conforme a les línies estratègiques establertes en l’article 13 d’aquesta Llei, les 

funcions de l’Agència Catalana d’Energia en aquest àmbit són: 

a) Establir un canal específic d’interlocució individual permanent amb les 

empreses industrials de gran consum d’energia, amb l’objectiu de conèixer les 

condicions i perspectives actuals de les empreses i els seus plans d’actuació i 

d’inversió. 
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b) Posar en marxa un portal electrònic especialitzat en l’àmbit energètic, com a 

sistema d’informació sobre energia i d’atenció individualitzada sobre 

problemàtiques energètiques, adreçat fonamentalment a les empreses 

industrials que no són grans consumidores d’energia. 

c) Col·laborar amb les agrupacions empresarials generals i agrupacions 

industrials sectorials, establint canals per a detectar i analitzar problemàtiques 

energètiques específiques dels diferents sectors i de creació de punts de 

trobada, debats i difusió d’accions d’eficiència energètica. 

d) Desenvolupar jornades específiques de debat per tractar en detall les 

problemàtiques energètiques globals o sectorials d’especial rellevància que 

afectin a la indústria. 

e) Dur a terme cursos específics de formació amb l’objectiu de donar resposta a 

les problemàtiques del sector industrial i a la necessitat d’ampliar i promoure 

el coneixement de les tecnologies disponibles en l’àmbit de l’estalvi i 

l’eficiència energètica així com l’ús de les energies renovables a les indústries 

manufactureres.  

f) Crear i formar gestors energètics a les PIME tant individualment com 

col·lectivament (gestor energètic compartit). Endegar programes d’ajuts 

econòmics i fiscals per impulsar la gestió i comptabilitat energètica, 

incentivant la figura del gestor energètic, amb l’objectiu d’augmentar l’estalvi 

energètic, optimitzar els consums energètics i l’ús d’energies renovables. 

g) Desenvolupar programes d’impuls a la gestió energètica en les empreses 

industrials, adreçats fonamentalment a les PIME, per a generalitzar la 

implantació de la gestió energètica.  

h) Desenvolupar programes de promoció de la implantació de normes 

internacionals de sistemes de gestió energètica. 

i) Dur a terme programes de formació i conscienciació dels treballadors 

industrials en matèria d’estalvi i eficiència energètica, en col·laboració amb 

els gestors energètics d’aquestes industries i els representants sindicals. 

j) Desenvolupar programes de foment de la realització d’auditories energètiques 

i estudis i treballs tècnics d’implantació de tecnologies específiques en el 

sector industrial, amb l’objectiu de l’aplicació posterior de les seves 

recomanacions, en col·laboració amb les consultories especialitzades. 

k) Endegar programes específics de difusió de les millors tècniques disponibles 

(MTD) d’estalvi i eficiència energètica o properes a les MTD en el sector 

industrial. 

l) Impulsar i desenvolupar un servei d’assistència tècnica de proximitat a les 

PIME per part de les associacions empresarials sectorials, amb l’objectiu 

d’optimitzar la contractació de l’energia i el consum energètic dels seus 

establiments industrials, així com detectar possibles millores en eficiència 

energètica i guiar la seva implantació. 
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m) Dur a terme una actuació integral per a contribuir a definir, orientar i 

desenvolupar el mercat de serveis energètics en el món industrial. 

n) Desenvolupament de plans de renovació d’equips transversals industrials 

mitjançant fórmules de finançament compartit amb els propis fabricants dels 

equips. 

o) Dur a terme programes de suport a la implantació de noves tecnologies de 

procés eficients energèticament. 

p) Desenvolupar, conjuntament amb el departament de la Generalitat de 

Catalunya competent en matèria de recursos i residus, un programa de millora 

de la productivitat dels recursos materials en el sector industrial. Dins aquest 

programa s’impulsarà decididament les actuacions de foment de l’economia 

circular en l’àmbit dels parcs industrials i en l’àmbit regional.  

q) Donar suport a la creació de Comunitats d’innovació tecnològica en l’àmbit de 

l’energia amb participació activa del teixit industrial català, amb l’objectiu de 

fomentar la innovació en tecnologies d’estalvi i eficiència energètica i en 

energies renovables adreçades específicament al sector industrial. 

r) Impulsar les inversions en eficiència energètica i energies renovables a la 

indústria, per tal millorar la competitivitat, propiciar la creació d’ocupació 

qualificada i facilitar la transició del sector industrial a un model energètic net 

i de generació distribuïda. 

s) Desenvolupar programes d’incentius econòmics a les inversions en eficiència 

energètica a la indústria, focalitzats en solucions de finançament tipus préstec 

i, complementàriament, amb subvencions a fons perdut limitades a 

tecnologies innovadores amb rendibilitat econòmica molt baixa però amb un 

potencial d’implementació futura molt gran. 

t) Desenvolupar un programa de suport a la implantació de nous establiments 

industrials i a l’ampliació i reforma dels existents, enfocat fonamentalment a 

l’assessorament en disponibilitat d’infraestructures energètiques, implantació 

de tecnologies d’estalvi i eficiència energètica, marc regulatori de la 

cogeneració i de la producció d’energia elèctrica mitjançant energies 

renovables i viabilitat econòmica de la implantació d’energies renovables per 

a usos tèrmics. Aquest programa s’ha de desenvolupar conjuntament amb el 

departament amb competències en matèria de política industrial. 

u) Desenvolupar punts de trobada d’empreses industrials que duen a terme 

projectes similars de millora de l’eficiència energètica, amb l’objectiu de 

potenciar la transferència de coneixement i l’intercanvi d’experiències. 

v) Dinamitzar i facilitar el contacte entre l’oferta i la demanda tècnica del sector 

industrial. Vetllar per tal que fabricants i distribuïdors d’equips d’eficiència 

energètica puguin fer arribar al sector les seves millors tecnologies disponibles 

per fomentar l’estalvi, l’eficiència energètic i les energies renovables.  
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w) Impulsar la utilització de la cogeneració en les empreses industrials, amb 

l’objectiu de permetre continuar l’activitat a les instal·lacions ja existents i 

afavorir el desenvolupament del potencial tècnic no realitzat en cogeneració.  

x) Desenvolupar actuacions concretes específiques de suport a les empreses que 

produeixen tecnologia energètica innovadora per a la indústria i a les que 

apliquen aquestes tecnologies en les seves instal·lacions, així com establir una 

col·laboració estreta amb les entitats de R+D+i en aquest àmbit que operen 

a Catalunya. 

y) Potenciar l’aprofitament de la digitalització als sectors industrials, donant 

suport a la creació d’eines i aplicatius que permetin el tractament de les dades 

obtingudes cara a proposar solucions i millores. 

z) Fomentar la implantació d’energies renovables a la industria, sempre que sigui 

tècnicament i econòmicament possible. Dur a terme un Pla específic 

d’implantació de les energies renovables a la indústria, que inclogui la 

implantació de l’energia solar tèrmica de baixa i mitja temperatura, la 

biomassa tèrmica i l’autoproducció d’energia elèctrica amb energies 

renovables.  

aa) Desenvolupar un programa de millora tècnica i econòmica dels 

subministraments energètics industrials. 

bb) Fer propostes concretes per implementar les xarxes tancades de distribució 

d’energia elèctrica en la regulació espanyola del sector elèctric. 

cc) Elaborar un programa d’impuls a l’ús dels combustibles derivats de residus 

(CDR) i d’altres residus a la indústria. 

dd) Impulsar la contractació innovadora de serveis i equips d’eficiència 

energètica i energies renovables. Potenciació del model de contracte de 

rendiment d’eficiència energètica amb garantia de resultats. 

 

Article 48. Sector primari 

Conforme a les línies estratègiques establertes en l’article 15 d’aquesta Llei, 

l’Agència Catalana d’Energia, sota les directrius del departament competent en 

matèria d’agricultura, ramaderia i pesca, i en col·laboració amb el propi sector, 

han de dur a terme les funcions següents: 

a) Promoure la implantació de les energies renovables (energia solar tèrmica i 

fotovoltaica, biomassa, energia geotèrmica, energia eòlica, etc.) i 

l’autoproducció en el sector primari (sistemes de generació fotovoltaica per al 

bombament d’aigua de rec, etc.) en la línia de potenciar un model de 

generació energètica distribuïda, aprofitant el potencial del món rural per 

produir energies renovables i la seva voluntat d’esdevenir un punt estratègic 

per a la sostenibilitat energètica del país i com element de dinamització de les 

economies locals, incloent-hi els propis consumidors.  
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b) Fomentar la producció d’energies renovables (biomassa, biogàs, 

biocombustibles de segona generació, ...) a partir de residus del sector 

primari, tot prioritzant-ne l’autoproducció, així com també les xarxes de calor 

mitjançant l’aprofitament d’energies renovables.  

c) Impulsar les inversions en eficiència energètica i energies renovables en el 

sector primari, per tal de contribuir a l’equilibri territorial i propiciar la creació 

d’ocupació qualificada en el món rural, tot facilitant la transició del sector 

primari a un model energètic net i de generació distribuïda. 

d) Incentivar, amb la col·laboració de les organitzacions d’agricultors i de les 

empreses de serveis agrícoles, l’adquisició de maquinària nova per a utilitzar-

la en comú, facilitant, al mateix temps, la formació dels maquinistes de les 

cooperatives i/o de les empreses de serveis de maquinària agrícola, així com 

el bon manteniment d’aquesta maquinària a fi de preservar el seu rendiment. 

e) Fomentar l’ús de les tecnologies TIC i les xarxes intel·ligents en el món rural, 

per a maximitzar la integració de la generació energètica distribuïda. 

f) Desenvolupar mesures de millora de l’eficiència energètica com: l’agricultura 

de precisió (sistemes de reg eficients, sembra directa, plans de cultiu adaptats 

a les condicions edafoclimàtiques de cada zona, etc.), l’enllumenat i la 

climatització energèticament eficients en el sector ramader i en els conreus 

protegits (hivernacles), accions específiques en l’àmbit del consum energètic 

dels vaixells de pesca, etc. 

g) Promoure accions d’economia circular associada a l’energia en el sector 

primari, fent especial èmfasi en la utilització de residus per a la producció 

d’energia d’origen renovable. 

h) Sensibilitzar els professionals del sector primari sobre la necessitat de 

gestionar i utilitzar l’energia de manera eficient.  

 

Article 49. Desenvolupament empresarial en l’àmbit energètic  

Conforme a les línies estratègiques establertes en l’article 17 d’aquesta Llei, les 

funcions de l’Agència Catalana d’Energia en aquest àmbit són: 

a) Contribuir a la creació i  consolidació d’un sector empresarial de l’energia com 

a oportunitat de desenvolupament econòmic i de creació de feina qualificada 

en el territori associada a la transició energètica, en especial pel que fa 

referència al desenvolupament de noves línies de negoci en l’àmbit de l’estalvi 

i l’eficiència energètica, les energies renovables. l’emmagatzematge d’energia 

elèctrica i la creació d’eines de gestió i anàlisi en el marc de la digitalització 

del sectors.  

b) Facilitar l’obtenció de finançament públic i privat per al desenvolupament 

empresarial en l’àmbit energètic, promovent el partenariat públic-privat.  
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c) Impulsar les xarxes i clústers empresarials per facilitar la innovació en 

projectes entre empreses i centres tecnològics i centres de recerca en l’àmbit 

de l’eficiència energètica i les energies renovables. 

d) Analitzar i fer el seguiment de sector empresarial català i les seves capacitats 

per oferir serveis i productes associats a la transició energètica, especialment 

en estalvi i eficiència energètica i la generació distribuïda a partir d’energies 

renovables. 

e) Ajudar a la internacionalització de les empreses fabricants de tecnologies 

associades a la transició energètica. 

f) Crear i desenvolupar oportunitats de negoci al voltant de la mobilitat 

sostenible i energèticament eficient, mitjançant les actuacions següents, entre 

d’altres: 

- Dinamitzar el sector empresarial del vehicle elèctric a Catalunya, 

estructurant un teixit empresarial interconnectat que cobreixi els diferents 

nivells del sistema de valor del sector. 

- Desenvolupar la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric, 

especialment en fabricació i instal·lació d’infraestructures de recàrrega, 

desenvolupament del software de gestió, models de negoci per la gestió 

de la recàrrega (recàrrega ràpida), interoperatibilitat i adaptació de les 

infraestructures elèctriques. 

- Recolzar projectes d’emprenedoria al voltant de negocis vinculats al vehicle 

elèctric i al seu ús. 

- Crear carrers intel·ligents i implantar solucions de gestió eficient del tràfic, 

adoptant tecnologies de control i gestió del tràfic que donen respostes 

intel·ligents als problemes de tràfic. 

g) Crear i desenvolupar oportunitats de negoci al voltant de la edificació 

sostenible i energèticament eficient, mitjançant les actuacions següents, entre 

d’altres: 

- Establir un marc normatiu adequat que fomenti la rehabilitació energètica 

dels edificis cap als de consum d’energia gairebé nul. 

- Desenvolupar la fabricació i aplicació de materials, equips i aparells d’alta 

eficiència energètica i d’implantació d’energies renovables destinats a 

instal·lacions dels edificis i sistemes intel·ligents de control. Afavorir la 

implantació de sistemes intel·ligents en els edificis. 

- Afavorir la implantació del model d’empreses de serveis energètics en 

l’àmbit de l’edificació. 

h) Crear i desenvolupar oportunitats de negoci al voltant de les xarxes 

energètiques intel·ligents i la digitalització de l’energia, mitjançant les 

actuacions següents, entre d’altres: 
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- Crear noves eines, models de negocis i aplicacions entorn als comptadors 

intel·ligents d’energia final i energia útil. Articular un sistema de 

macrodades energètiques (big data). 

- Impulsar el desenvolupament de les xarxes intel·ligents, fomentant el 

desenvolupament de tècniques, sistemes i equips que permetin una gestió 

energètica intel·ligent a nivell de micro-xarxa (edifici). Fomentar la 

realització de projectes pilot de xarxes intel·ligents, en col·laboració amb 

els diferents agents del mercat, dirigits cap a zones/barris amb gestió 

intel·ligent de l’energia. 

- Avançar en el disseny de xarxes elèctriques intel·ligents: generació 

distribuïda, autoproducció, emmagatzematge elèctric i gestió de la 

demanda. 

i) Crear i desenvolupar oportunitats de negoci al voltant de les energies 

renovables, mitjançant les actuacions següents, entre d’altres: 

- Impulsar el desenvolupament empresarial en l’àmbit de la generació 

elèctrica amb energies renovables. Crear, entre d’altres, nous negocis i 

aplicacions entorn l’autoproducció i l’emmagatzematge d’energia elèctrica 

en els edificis i les empreses. 

- Impulsar el desenvolupament empresarial en l’àmbit de la generació 

tèrmica amb energies renovables, promovent, entre d’altres, la coordinació 

del sector empresarial en l’àmbit de la biomassa, el desenvolupament d’un 

pla d’implantació d’instal·lacions de biomassa i solars tèrmiques de 

generació local d’energia tèrmica o de cogeneració i analitzant la viabilitat 

de plantes de biocarburants de segona generació. 

 

Article 50. Recerca, desenvolupament i innovació energètica 

Conforme a les línies estratègiques establertes en l’article 18 d’aquesta Llei, 

l’Agència Catalana d’Energia ha de dur a terme un conjunt de funcions en estreta 

col·laboració amb els departaments competents en matèria de recerca i innovació 

tecnològica. Aquestes funcions són: 

a) Fomentar la recerca i el desenvolupament de les tecnologies energètiques i 

de béns d'equip i de serveis relacionats amb l'energia, fonamentalment les 

relacionades amb la transició energètica. 

b) Participar i col·laborar amb altres organitzacions públiques i privades, i 

especialment amb centres universitaris, en programes de recerca aplicada de 

tecnologies energètiques i d'avaluació dels recursos energètics autòctons.  

c) Definir i desenvolupar, conjuntament amb els departaments que tinguin la 

competència en recerca i innovació, un pla de recerca bàsica i aplicada i 

d’innovació en l’àmbit de l’energia, orientant el treball dels centres de recerca, 

les Universitats i altres centres de recerca catalans cap a les tecnologies 

associades a la transició energètica. 
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d) Potenciar els centres de recerca de referència per al desenvolupament de la 

transició energètica a Catalunya associat a l’Agència Catalana d’Energia. 

e) Impulsar l’actuació dels centres de recerca catalans que treballen en l’àmbit 

de l’energia. Definir i crear un observatori de prospectiva tecnològica que 

defineixi el full de ruta de la recerca energètica a Catalunya a mig i llarg 

termini. 

f) Afavorir la recerca aplicada en tots els àmbits clau de la transició energètica, 

fonamentalment en els següents àmbits: 

- Tecnologies d’estalvi i eficiència energètica a la indústria, tant les 

tecnologies horitzontals com les tecnologies de procés. Millora dels 

sistemes intel·ligents de control de processos. 

- Tecnologies i equips per a la gestió energètica de xarxes de distribució de 

calor i fred a nivell local, comunitats i edificis de consum d’energia gairebé 

nul, il·luminació eficient, energia tèrmica i geotèrmica de baixa entalpia, 

sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica i elèctrica, etc. 

- Tecnologies, metodologies i equips per al disseny, construcció i 

rehabilitació d’edificis que redueixin les seves necessitats energètiques al 

llarg del seu cicle de vida, especialment la integració de materials, 

solucions constructives i sistemes de producció d’energia renovable en 

l’edificació. 

- Tecnologies i sistemes que permetin la implantació a gran escala del 

vehicle elèctric i el desplegament de la seva infraestructura de recàrrega i 

de gestió, amb especial èmfasi en les bateries i tecnologies de recàrrega. 

- Tecnologies de generació d’energia elèctrica i producció d’energia tèrmica 

mitjançant energies renovables. Acceleració del seu desenvolupament per 

a la seva integració en el sistema energètic de forma fiable i competitiva. 

- Tecnologies per a desenvolupar xarxes elèctriques intel·ligents que 

permetin l’apoderament del ciutadà, la digitalització de l’energia, una millor 

gestió de la demanda, una major penetració de la generació elèctrica 

distribuïda d’origen renovable i l'electrificació del transport, entre d’altres. 

- Tecnologies per a maximitzar la integració de les energies renovables a les 

xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica. 

- Noves fonts d’energia renovables i nous vectors energètics: hidrogen, 

energies marines, etc. 

- Sistemes d’emmagatzematge d’energia. 

- Aspectes de desenvolupament i innovació tecnològica en la implantació i 

manteniment d’infraestructures energètiques: minimització dels costos i 

dels possibles impactes ambientals. 

- Aspectes regulatoris innovadors per a incentivar la reducció del consum 

energètic i afavorir la implantació de fonts d’energies renovables. 
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- Aspectes sociològics que afavoreixin la transició energètica per part dels 

ciutadans: efectivitat de les mesures i campanyes de racionalització de l’ús 

de l’energia, percepció de l’energia per part de la societat, eines per a la 

sensibilització dels ciutadans, equilibri territorial en la producció d’energia, 

etc. 

 

Article 51. Apoderament del ciutadà. Difusió, sensibilització i participació 

ciutadana 

Conforme a les línies estratègiques establertes en els articles 6 i 19 d’aquesta 

Llei, i com a eines clau per a l’èxit de la transició energètica, l’Agència Catalana 

d’Energia ha de facilitar la participació de la ciutadania en l’elaboració i la posada 

en pràctica de les polítiques energètiques de Catalunya, així com dotar al ciutadà 

d’eines per a que pugui exercir els seus drets d’apoderament en l’àmbit energètic 

i desenvolupar-se com a consumidor actiu d’energia i oferir instruments al ciutadà 

per que pugui defensar aquests drets. 

 Les funcions concretes a desenvolupar en aquest àmbit són: 

a) Tractar la informació disponible en matèria d’energia i elaborar-ne continguts 

per posar-los a l’abast del conjunt de la societat  de manera clara i 

comprensible per a què es pugui formar una opinió crítica i fonamentada sobre 

les polítiques energètiques i les seves possibilitats i conseqüències. 

b) Realitzar, coordinar, liderar o participar en campanyes informatives i de 

conscienciació, ja siguin pròpies o en col·laboració amb altres entitats, 

adreçades a la ciutadania amb la finalitat d’oferir-li les eines que li permetin 

un canvi d’hàbits en el consum energètic.  

c) Comunicar de forma entenedora les opcions de producció, emmagatzematge, 

contractació, consum i venda d’energia per a què el ciutadà disposi de la 

màxima informació en la presa de decisions en matèria energètica. 

d) Assessorar en matèria de subministraments energètics, des de l’optimització 

dels costos energètics per a empreses i ciutadans fins a la millora dels serveis 

que ofereixen les companyies distribuïdores i comercialitzadores.  

e) Orientar, assessorar i resoldre dubtes tècnics o normatius relatius a 

actuacions, mesures, registres o protocols sobre estalvi, eficiència energètica 

i energies renovables.  

f) Promoure la participació ciutadana en la propietat i gestió dels projectes 

d’energies renovables. 

g) Assessorar i donar suport a la ciutadania, sector terciari, empreses, PIME i 

grans industries consumidores, sobre els preus, els sistemes de contractació 

d'energia i els drets dels consumidors. 

h) Promoure la participació i la col·laboració en xarxa de les entitats, col·legis i 

associacions professionals d’àmbit energètic de Catalunya. 
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Article 52. Formació i educació en energia 

Conforme a les línies estratègiques establertes en l’article 19 d’aquesta Llei, 

l’Agència Catalana d’Energia ha d’elaborar i implementar, en col·laboració amb 

els departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria 

d’ensenyament i de treball,  actuacions de formació i educació en l’àmbit 

d’energia, especialment en la digitalització de l’energia, que promoguin la difusió 

de la informació, augmentin el coneixement, millorin la comprensió, i afavoreixin 

l’actuació i l’apoderament de la ciutadania i de les empreses. 

Les funcions concretes a desenvolupar en aquest àmbit són: 

a) Desenvolupar actuacions i programes adreçats a escoles, entitats i centres 

educatius i pedagògics per posar a la seva disposició l’oferta formativa 

existent en matèria d’energia, un currículum operatiu per al professorat, i 

l’elaboració de materials educatius necessaris per a la transició energètica. 

b) Desenvolupar programes de formació i reciclatge professional en matèria 

d’energia per als centres de formació d’àmbit universitari i professional i 

promoure la realització d’accions específiques adreçades a sectors específics 

amb dèficit formatiu en matèria energètica. 

c) Promoure la formació dels tècnics en rehabilitació energètica i en el procés 

constructiu dels edificis en els conceptes i tecnologies bàsics relacionats amb 

els edificis de consum d’energia gairebé nul. Col·laborar amb altres òrgans 

competents en l’àmbit de l’edificació i amb els actors del sector de la 

construcció. 

d) Fomentar els coneixements i els beneficis de la mobilitat elèctrica entre la 

ciutadania i la societat en general, amb especial èmfasi entre els que tenen 

un paper de responsabilitat i capacitat de decisió en els àmbits del transport i 

la mobilitat, com són els gestors de flotes o els responsables tècnics 

municipals. 

e) Vetllar per a què els professionals energètics del sector industrial comptin amb 

la informació i formació necessària relativa a l’eficiència energètica i les 

energies renovables.  

f) Elaborar estudis i treballs tècnics, informes, guies específiques i altres 

publicacions en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables, i 

coordinar o participar en els treballs que en aquest àmbit realitzin altres 

departaments de la Generalitat de Catalunya. 

g) Posar al servei dels professionals del sector energètic eines transversals per 

optimitzar, analitzar o auditar l’eficiència energètica de les instal·lacions, i 

l’avaluació tècnica de millores energètiques o d’implantació d’energies 

renovables. 
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Article 53. Pobresa energètica 

Conforme a les línies estratègiques establertes en l’article 21 d’aquesta Llei, les 

funcions de l’Agència Catalana d’Energia en aquest àmbit són: 

a) Proposar mecanismes i accions concretes per a preveure i eliminar les 

situacions de pobresa energètica, incloent-hi tasques de definició i 

caracterització de la pobresa energètica, anàlisi de la situació actual i valoració 

de les polítiques existents per a combatre-la, així com l’elaboració de 

programes i recomanacions per a permetre l’establiment de nous mecanismes 

i millorar-ne els ja existents.  

b) Proposar altres mesures de caire estructural per a preveure i eliminar les 

situacions de pobresa energètica, en col·laboració amb les administracions 

locals i el tercer sector, com les associades a la implantació de solucions 

d’estalvi i eficiència energètica i d’aprofitament de les energies renovables en 

els habitatges amb famílies en situació de pobresa energètica o que poden 

caure en aquesta situació degut als seus baixos recursos econòmics.  

c) Proposar normativa específica de cobertura assegurada de la demanda 

energètica bàsica de les famílies amb baixos recursos econòmics i per a evitar 

talls de subministrament energètic en cas de situacions sobrevingudes, 

incloent-hi diferents mecanismes de finançament, en col·laboració amb les 

administracions locals i el tercer sector. 

 

Article 54. Digitalització de l’energia i xarxes intel·ligents 

Conforme a les línies estratègiques establertes en l’article 9 d’aquesta Llei, 

l’Agència Catalana d’Energia ha de facilitar la participació activa dels consumidors 

en el mercat energètic que  permetrà l’aprofitament de les noves oportunitats 

per a la reducció dels consums energètics, la reducció del cost de l’energia i una 

major generació amb energies renovables.  

Aquestes noves oportunitats es basen en l’aplicació de les TIC com els nous 

comptadors intel·ligents, la informació detallada dels consums energètics i les 

tecnologies de control i gestió energètica orientades a adaptar els consums a 

disponibilitat de l’energia autogenerada, a la situació de la xarxa energètica i a 

l’acumulació d’energia. L’adaptació dels consums requerirà d’una gestió 

intel·ligent i integrada d’equipaments i sistemes com els vehicles elèctrics, els 

sistemes de climatització i els electrodomèstics intel·ligents. 

Les funcions concretes a desenvolupar en aquest àmbit són: 

a) Promoure mesures per a millorar l’accessibilitat del consumidor a la informació 

dels consums energètics provinent dels comptadors intel·ligents, especialment 

als petits consumidors i als més vulnerables. Informar al consumidor de la 

seva possibilitat d’habilitar a terceres parts l’accés a aquesta informació per 

permetre nous serveis de gestió de la demanda i altres serveis energètics. 
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b) Promoure que els consumidors utilitzin tecnologies integrades amb els 

comptadors intel·ligents avançats que permetin mostrar a l’usuari informació 

detallada del consum energètic i dels preus en temps real i utilitzar aquesta 

informació per a dur a terme la gestió de la demanda, la autoproducció i 

l’emmagatzematge. 

c) Col·laborar en els processos de millora de la utilitat de la informació, 

mitjançant la definició dels ratis i indicadors que permetin la comparació de 

l’eficiència i comportament energètic dels consumidors dins de grups 

homogenis en quan a perfil i tipus de consum. 

d) Impulsar la creació de plataformes que agreguin i facilitin l’accés a la 

informació en relació amb els consums energètics que permeti tractaments 

globals i integrats (“Big Data”) per part de les empreses distribuïdores, 

comercialitzadores i agregadores.  

e) Impulsar la gestió activa de la demanda per part dels consumidors integrada 

amb la gestió de l’autogeneració amb energia fotovoltaica i altres, els consums 

i emmagatzematge amb bateries o vehicle elèctric en una micro xarxa a nivell 

d’edifici, polígon industrial o de comunitat d’energia amb gestió integrada i 

intel·ligent i desenvolupar els mecanismes d’incentius per la integració 

d’aquestes microxarxes a les xarxes intel·ligents de distribució d’energia.  

f) Fomentar l’agrupació dels consumidors per possibilitar l’accés conjunt i la 

participació en els instruments de gestió de la demanda i de generació 

d’energia elèctrica de les xarxes intel·ligents d’energia. 

 

Article 55. Mecanismes de contractació i finançament innovadors 

Com a un dels elements clau per assolir l’èxit de la transició energètica de 

Catalunya, l’Agència Catalana d’Energia ha de contribuir a mobilitzar el 

finançament adequat que permeti desenvolupar les inversions associades a 

aquesta transició en col·laboració estreta amb el departament de la Generalitat 

de Catalunya competent en matèria d’economia.  

Les funcions concretes a desenvolupar en aquest àmbit són: 

a) Facilitar el finançament de les inversions privades associades a la transició 

energètica. 

b) Proposar mecanismes de finançament de les polítiques públiques en relació a 

diferents àmbits específics de la transició energètica, sobretot en la 

implantació de tecnologies d’estalvi i eficiència energètica; la utilització de les 

energies renovables; la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica 

en l’àmbit energètic; l’educació, la informació, la sensibilització i la 

conscienciació social i empresarial; la participació activa de la societat en el 

procés i en la presa de decisions i la lluita contra la pobresa energètica. La 

fiscalitat energètica i ambiental ha de tenir un paper important en aquest 

àmbit. 
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c) Facilitar el finançament dels projectes d’eficiència energètica per edificis, 

sobretot en l’àmbit de la rehabilitació energètica, promovent la creació de 

productes financers específics. 

d) Desenvolupar el mercat del finançament de projectes privats i públics 

d’eficiència energètica i energies renovables en la modalitat de contractes de 

rendiment energètic amb garantia d’estalvi. 

e) Facilitar el finançament de projectes per part de les empreses de serveis 

energètics que contemplin des de la gestió energètica fins als grans projectes 

d’inversió. Desenvolupar instruments de finançament específics per a 

inversions en estalvi i eficiència energètica dirigits a empreses de serveis 

energètics que permetin a aquestes empreses el finançament dels seus 

projectes més enllà de les limitacions que imposen els seus recursos propis, 

que possibiliti assolint una aplicació generalitzada d’aquest model. 

f) Promoure la disposició de finançament adreçat específicament a donar suport 

als projectes d’innovació tecnològica associat a la transició energètica d’alt 

contingut tecnològic en les fases de concepció, amb criteris d’assignació que 

permetin l’existència i el progrés real de l’activitat i rendibilitat de la recerca i 

el desenvolupament. 

g) Potenciar iniciatives d’inversió alineades amb la transició energètica, basades 

en el cooperativisme i en el desenvolupament d’instruments financers com els 

sistemes de crowdfunding o fons verds. 

 

Article 56. Administració local 

Conforme a les línies estratègiques establertes en l’article 25 d’aquesta Llei, les 

funcions de l’Agència Catalana d’Energia en aquest àmbit són: 

a) Establir marcs de cooperació i coordinació amb les administracions locals per 

assolir la missió, els objectius i les estratègies de la transició energètica 

fixades en aquesta Llei.  

b) Col·laborar amb les administracions locals catalanes en el desenvolupament i 

implantació dels seus Plans d’Acció d’Energia Sostenible dins del marc del 

Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i de projectes específics en l’àmbit de l’eficiència 

energètica i de les energies renovables. 

c) Donar assessorament tècnic per l’optimització de la contractació pública 

d’energia i la promoció de la compra d’energia renovable i de proximitat. 

Seguir el mercat de la compra publica d’energia, difonent les bones pràctiques 

i fent un seguiment dels preus assolits. 

d) Col·laborar amb l’administració local per assolir la sostenibilitat energètica 

dels municipis mitjançant el desenvolupament de iniciatives alineades amb la 

transició energètica com ara les xarxes energètiques intel·ligents, les 

comunitats locals d’energia, l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies 

renovables. 
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Article 57. Administració de la Generalitat de Catalunya 

Conforme a les línies estratègiques establertes en l’article 24 d’aquesta Llei, les 

funcions de l’Agència Catalana d’Energia en aquest àmbit són: 

a) Promoure, coordinar, desenvolupar i fer el seguiment, de forma coordinada 

amb el conjunt de departaments de la Generalitat de Catalunya, de les 

estratègies, plans i programes d’Eficiència Energètica i d’energies renovables 

destinats als edificis i equipaments del govern de la Generalitat de Catalunya.  

b) Supervisar el compliment dels objectius que s’estableixin en matèria d’estalvi 

energètic i energies renovables mitjançant el seguiment de les actuacions 

implementades pels departament de la Generalitat de Catalunya. 

c) Definir i posar en marxa noves formes de contractació pública innovadora per 

a promoure la implantació de tecnologies innovadores d’eficiència energètica 

i energies renovables i projectes pilot demostratius en els edificis i 

equipaments de la Generalitat de Catalunya i l’aplicació posterior a la resta 

del parc d’edificis i equipaments de Catalunya. En especial, impulsarà la 

utilització de recursos econòmics privats en les inversions a realitzar en els 

seus propis edificis, en la modalitat de contractes de rendiment energètic amb 

garantia d’estalvi. 

d) Definir i posar en marxa, conjuntament amb el departament de la Generalitat 

de Catalunya competent en matèria d’economia, eines de finançament que 

facilitin la implementació de les tecnologies d’eficiència energètica i energies 

renovables en base al model d’empreses de serveis energètics en els edificis 

i equipaments de la Generalitat de Catalunya. 

e) Establir els criteris per l’optimització dels contractes de subministrament 

energètic de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb el departament 

competent en compres centralitzades, promovent la sostenibilitat energètica 

i la reducció dels costos econòmics. 

f) Promoure i desenvolupar les eines d’informació per fer el seguiment dels 

consums i la facturació energètica de la Generalitat de Catalunya i actuar com 

interlocutor amb les companyies subministradores per l’obtenció d’aquesta 

informació. 

g) Assessorar en la construcció de nous edificis de la Generalitat de Catalunya 

per assegurar que compleixen els estàndards europeus d’edificis de consum 

energètic gairebé nul. 

h) Col·laborar amb els departaments de la Generalitat de Catalunya competents 

en matèria de compra pública i de medi ambient en la introducció de criteris 

d’eficiència energètica i ús d’energies renovables en la compra de béns i 

equips i la contractació de serveis per part de la Generalitat de Catalunya. 

i) Elaborar guies i recomanacions per a la millora de l’eficiència energètica i la 

implantació d’energies renovables en els equipaments, instal·lacions i edificis 
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de la Generalitat de Catalunya i proposar els requeriments i prescripcions 

mínimes en la contractació pública de la Generalitat de Catalunya en aquest 

àmbit. 

 

Article 58. Col·laboració amb agències d’energia en l’àmbit internacional 

i/o estatals, i actuació internacional 

Les funcions de l’Agència Catalana d’Energia en aquest àmbit són: 

a) Facilitar la participació de les empreses i entitats catalanes en el marc dels 

projectes internacionals que permetin desenvolupar inversions en eficiència 

energètica i/o energies renovables o crear i adquirir coneixement en aquests 

àmbits.  

b) Col·laborar directament i/o liderar projectes internacionals en l’àmbit de les 

tecnologies i serveis lligats a la transició energètica. 

c) Col·laborar amb administracions energètiques estatals, regionals o locals en 

la posta en marxa d’accions i programes que puguin afavorir la transició 

energètica a Catalunya, implicant les empreses catalanes. 

d) Proposar i desenvolupar accions, programes i modificacions normatives que 

afavoreixin l’impuls de la transició energètica conjuntament amb les unitats 

de l’administració energètica de la Unió Europea i amb les agències d’energia 

i/o organismes estatals, autonòmics o locals competents en matèria d’energia. 

e) Participar de forma activa en federacions i associacions d’agències d’energia 

o d’organismes que tinguin la competència en matèria energètica en els 

àmbits estatals o internacionals.  

 

Article 59. Instruments per a desenvolupar la transició energètica 

Per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència Catalana d’Energia es dota dels 

següents instruments específics, entre d’altres: 

a) Dur a terme les seves activitats mitjançant convenis, societats, fundacions o 

altres fórmules de col·laboració amb les corporacions de dret públic, les 

associacions, els agents socials i altres entitats públiques o privades, en els 

termes que estableix la normativa reguladora de l’empresa pública catalana i 

altres normes aplicables.  

b) Constituir el capital de qualsevol entitat que adopti la forma de societat 

mercantil, o participar-hi, i també de qualsevol altre ens, públic o privat, amb 

ànim de lucre o sense, l'objecte social del qual estigui relacionat amb l’objecte 

i les finalitats de l’Agència. 

c) Desenvolupar activitats d’assistència tècnica, enginyeria de serveis, 

consultoria, direcció o execució d’obra, assessorament i comercialització de 

productes, patents i marques. 
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d) Per delegació del Govern, l’Agència Catalana d’Energia podrà ostentar la 

representació en els consorcis, els ens o els òrgans mixtos constituïts o que 

es constitueixin l'objecte dels quals estigui relacionat amb les finalitats i 

funcions de l’Agència. 

e) Atorgar subvencions en els àmbits d’actuació propis de l’Agència, en els 

termes que estableix la normativa reguladora associada. 

f) Implementar programes de finançament econòmic i desenvolupar la fiscalitat 

energètica, en col·laboració amb els departaments de la Generalitat de 

Catalunya competents en matèria d’economia i d’energia, que tinguin per 

objectiu actuacions relacionades amb l’objecte i les finalitats de l’Agència. 

L’Agència Catalana d’Energia ha de participar en la definició dels programes 

de finançament econòmic i de les mesures de caire fiscal relacionats amb 

l’energia desenvolupats per altres departaments de la Generalitat de 

Catalunya per homogeneïtzar els criteris amb la missió i els objectius de la 

transició energètica de Catalunya. 

 

CAPÍTOL 4 

Estructura orgànica 

 

Article 60. Estructura orgànica  

1. Els òrgans de l’Agència Catalana d’Energia es classifiquen en òrgans de govern 

i òrgans de gestió. L’Agència Catalana d’Energia compta també amb l’orientació 

i assistència d’un Consell Assessor per a la Transició Energètica, regulat segons 

els articles 32 i 67. 

2. Els òrgans de Govern de l’Agència Catalana d’Energia són el Consell 

d’Administració i la Presidència. 

3. L’òrgan de gestió és el director o la directora. 

 

Article 61. Naturalesa i composició del Consell d’Administració 

1. El Consell d’Administració és l’òrgan de govern al qual correspon la decisió i 

direcció de l’activitat de l’Agència Catalana d’Energia 

2. El Consell d’Administració està integrat pels membres següents: 

a) El conseller o consellera del departament competent en matèria d’energia, en 

qualitat de president o presidenta. 

b) El secretari o secretària sectorial en matèria d’energia, del departament 

competent en aquesta matèria, en qualitat de vicepresident o vicepresidenta, i 

en la seva absència, una persona nomenada pel Conseller o Consellera competent 

en matèria d’energia. 
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c) El director o directora general en matèria d’energia i, en la seva absència, una 

persona nomenada pel conseller o consellera del departament competent en 

matèria d’energia. 

d) El director o directora de l’Agència Catalana d’Energia. 

e) Tres persones proposades pel president o presidenta en representació de 

l’Administració de la Generalitat, pertanyents als departaments competents en 

les matèries d’energia, indústria i altres relacionats amb la matèria energètica. 

 

Article 62. Funcions del Consell d’Administració 

1. Les funcions del Consell d’Administració són les següents: 

a) Dirigir l’actuació de l’Agència Catalana d’Energia, d’acord amb els criteris 

determinats pel departament competent en matèria d’energia. 

b) Aprovar el pla d'activitat anual de l’Agència d'acord amb els criteris i les 

directrius determinats pel departament competent en matèria d'energia i ser 

informat sobre el seu grau d'execució i proposar-ne les accions oportunes. 

c) Elaborar i aprovar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència. 

d) Aprovar els comptes anuals i la liquidació final del pressupost de l’Agència. 

e) Aprovar la política tarifària de l’Agència Catalana d’Energia per la prestació 

dels seus serveis. 

f) Aprovar la memòria anual d’activitats de l’Agència. 

g) Aprovar les variacions pressupostàries en el marc d'allò establert a l'article 70 

d'aquesta Llei i l’aplicació de recursos i de romanents de crèdit de l’Agència 

Catalana d’Energia que resultin de la liquidació de l’exercici pressupostari no 

afectats al finançament de l’exercici següent per a que puguin aplicar-se al 

pressupost d’ingressos i destinar-se a finançar l’increment de despeses, en el 

marc d'allò establert en aquesta llei.  

h) Aprovar les bases de les convocatòries de subvencions i ajudes per al suport i 

el desenvolupament de les funcions de l’Agència Catalana d’Energia i la 

consecució dels seus objectius. 

i) Aprovar els incentius financers o altres actuacions de mediació que es realitzin 

per obrir nous canals de finançament per actuacions de millora del model 

energètic. 

j) Aprovar la relació de llocs de treball a proposta del director o directora. 

k) Aprovar el règim retributiu del personal a proposta del director o directora. 

l) Aprovar l’estructura organitzativa de l’Agència Catalana d’Energia a proposta 

del director o directora. 
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m) Aprovar i/o ratificar els convenis amb les altres administracions públiques i 

també els contractes i els convenis de col·laboració que es formalitzin per a la 

consecució de les finalitats de l’Agència. 

n) Exercir el control de la gestió del director o directora i l’exigència a aquest/a 

de les responsabilitats que procedeixin. 

o) Acordar l’exercici d’accions judicials i administratives de tota mena, la 

interposició de recursos i, en general, la defensa dels interessos i drets de 

l’Agència Catalana d’Energia en tota classe de procediments. 

p) Informar sobre els projectes normatius que afectin l’àmbit d’actuació de 

l’Agència Catalana d’Energia i de la mateixa Agència. 

q) Aprovar el Reglament d'organització i règim intern de l’Agència Catalana 

d’Energia i les seves possibles modificacions.  

r) Les altres funcions que li siguin encomanades d’acord amb la legislació vigent. 

2. El Consell d'Administració, si escau, pot delegar en el director o directora les 

funcions previstes en el punt 1 d’aquest article, amb excepció de les contingudes 

en els epígrafs b), c), d), e), f), g), j), k), l), m), n) i les que legalment siguin 

indelegables. 

 

Article 63. Normes de funcionament del Consell d’Administració 

1. El Consell d'Administració es reuneix en sessió ordinària, amb una periodicitat 

mínima trimestral i, si escau, també en sessions extraordinàries. Les reunions les 

convoca la Presidència del Consell a iniciativa pròpia o a petició de la meitat més 

un de les seves persones membres.  

2. El president o presidenta pot delegar la convocatòria i la presidència de les 

sessions del Consell d'Administració en el vicepresident o vicepresidenta del 

mateix òrgan o en el membre del consell d’administració que consideri oportú, 

els/les quals disposen igualment de vot de qualitat en cas d'empat. 

3. Les convocatòries del Consell d'Administració s'han de cursar amb una 

antelació mínima de 48 hores, i s'admet com a mitjà de convocatòria qualsevol 

via telemàtica. A la convocatòria s'hi ha d'adjuntar l'ordre del dia dels assumptes 

a tractar i la documentació relativa a aquesta.  

4. Per motius d'urgència, i si tots els membres del Consell d'Administració són 

presents i ho acorden per unanimitat, el Consell es pot constituir sense que calgui 

convocatòria prèvia. 

5. El Consell d'Administració queda vàlidament constituït quan assisteixin a la 

sessió la meitat més un dels membres incloent la presidència o la vicepresidència 

o la persona en qui la presidència delegui i sempre degudament assistits per la 

secretaria del consell.  

6. El Consell d’Administració es pot reunir excepcionalment mitjançant 

videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la 
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presència física dels seus membres. En aquests casos és necessari garantir la 

identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la 

possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha 

d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han 

de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la 

multiconferència i/o videoconferència i/o en qualsevol altre sistema que no 

impliqui la presència física dels seus membres. La convocatòria de les reunions 

correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes 

que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords 

vàlids. 

7. En aquells casos en els que a criteri del President resulti necessari, el Consell 

d’Administració podrà adoptar acords sense reunió mitjançant l’emissió del vot 

per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que 

determini el President, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de 

vot, que quedi constància de la recepció del vot, que se’n garanteixi l’autenticitat, 

i que cap dels seus membres sol·liciti la prèvia deliberació dels acords a prendre. 

S’entendrà que l’acord s’adopta a la seu de l’Agència Catalana d’Energia i en la 

data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. 

8. Els acords del Consell d'Administració són adoptats amb el vot favorable de la 

majoria de les i els membres del Consell que hi assisteixin. En cas d’absència 

d’algun membre del Consell d’Administració, aquest podrà delegar el seu vot en 

qualsevol dels altres membres del Consell presents en el moment de la votació. 

En cas d'empat el president o presidenta té vot de qualitat. 

9. El president o presidenta podrà convidar a assistir a les sessions del Consell, 

amb veu i sense vot, a aquelles persones que jutgi convenient per les seves 

característiques o per les aportacions que puguin fer. 

10. Els membres del Consell d'Administració poden percebre dietes, d'acord amb 

el que s'estableixi en el Reglament d'organització i règim intern i a la normativa 

aplicable.  

 

Article 64. La Presidència   

1. La Presidència de l’Agència Catalana d’Energia, que és també la del Consell 

Assessor per a la transició energètica i la del Consell d’Administració, correspon 

al conseller o consellera competent en matèria d’energia. 

2. La Presidència exerceix les funcions que li corresponen d’acord amb la 

normativa reguladora d’òrgans col·legiats i, en particular, les següents: 

a) Exercir la més alta representació de l’Agència. 

b) Convocar les sessions del Consell Assessor de la transició energètica i del 

Consell d’Administració i fixar-ne l’ordre del dia. 

c) Presidir i dirigir els debats del Consell Assessor de la transició energètica i del 

Consell d’Administració. 
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d) Disposar, si s’escau, de vot de qualitat en la presa de decisions del Consell 

Assessor de la transició energètica  i del Consell d’Administració. 

e) Informar el Govern i el Parlament de les actuacions de l’Agència Catalana 

d’Energia quan li sigui requerit. 

3. El president o presidenta pot delegar l'exercici de les seves funcions en el 

vicepresident o la vicepresidenta. 

4. En cas d'absència, vacant o malaltia del president o presidenta el/la substitueix 

el vicepresident o vicepresidenta. 

5. La vicepresidència de l’Agència Catalana d’Energia és també la del Consell 

d’Administració. 

 

Article 65. La secretaria dels òrgans de Govern 

1. Les funcions de secretari o secretària dels òrgans de govern de l’Agència 

Catalana d’Energia són exercides per una persona que presti serveis a l’Agència, 

nomenat per la Presidència de l’Agència i que assisteix a les reunions amb veu 

però sense vot. 

2. En cas d'absència, malaltia o de qualsevol altra causa justificada, substitueix 

al secretari o secretària, la persona que designi la Presidència de l’Agència. 

3. Les funcions de la secretaria són: 

a) Trametre, per ordre del president o presidenta, les convocatòries de les 

reunions del Consell d'Administració.  

b) Assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, i 

estendre’n les actes corresponents. 

c) Expedir els certificats relatius als acords adoptats pel Consell.  

d) Custodiar la documentació del Consell d’Administració. 

e) Qualsevol altra que li encomani la Presidència o el director o directora de 

l’Agència. 

 

Article 66. La direcció 

1. El director o directora és l’òrgan de gestió encarregat de la direcció general de 

l’Agència Catalana d’Energia i correspon a la persona nomenada pel Govern a 

instància del Consell d’Administració i a proposta del president o presidenta. El 

nomenament ha de recaure en una persona amb qualificacions professionals 

acreditades i que tingui competència i experiència pel desenvolupament de les 

funcions assignades. 

2. El director o directora exerceix totes les funcions directives de l’Agència 

Catalana d’Energia. En particular exerceix les funcions següents: 

a) Executar els acords del Consell d’Administració. 
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b) Proposar, quan correspongui, les mesures que cregui oportunes per a la bona 

marxa de l’Agència Catalana d’Energia als òrgans superiors que siguin 

competents. 

c) Proposar a la presidència del Consell Assessor per a la Transició Energètica i 

del Consell d’Administració la llista d’assumptes de l’ordre del dia d’aquests 

òrgans. 

d) Exercir les funcions de cap de personal i d’òrgan de contractació de l’Agència 

Catalana d’Energia. 

e) Autoritzar les despeses, disposar dels fons de l’entitat, reclamar-los i cobrar-

los i concedir subvencions i ajuts, d’acord amb els límits que fixi el Consell 

d’Administració. 

f) Signar la convocatòria pública de subvencions i ajuts aprovats pel Consell 

d’Administració i ordenar-ne la publicació al DOGC. 

g) Donar compte de la seva gestió al Consell d’Administració. 

h) Assumir la representació legal ordinària de l’Agència Catalana d’Energia, tant 

judicial com extrajudicial. 

i) Elaborar la relació dels llocs de treball i la proposta d’estructura organitzativa. 

j) Aquelles que li pugui delegar el Consell d’Administració. 

3. La direcció, si escau, pot delegar les funcions previstes en el punt 2 d’aquest 

article, amb excepció de les contingudes en els apartats a), c), d), g), j) i les que 

legalment siguin indelegables. 

 

Article 67. Consell Assessor per a la Transició Energètica 

1. El Consell Assessor per a la Transició Energètica és un òrgan de caràcter 

consultiu, en el qual participen els principals experts catalans en matèria 

d’energia o d’àmbits relacionats amb l’energia involucrats en la transició 

energètica, amb els objectius indicats en l’article 32. 

2. El Consell Assessor per a la Transició Energètica és integrat pels membres 

següents: 

a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera competent en 

matèria d'energia. 

b) El vicepresident o la vicepresidenta, que correspon al director o la directora de 

l’Agència Catalana d’Energia, i que presideix les reunions del Consell Assessor en 

cas d’absència o d’impossibilitat del president o presidenta.  

c) El director o directora general competent en matèria d'energia. 

d) Un nombre de vocals escollits entre persones de reconegut prestigi en els 

diferents sectors de la transició energètica, tot incloent els àmbits tecnològic, 

l’econòmic, fiscal, legal, acadèmic i de la comunicació. El nombre de vocals ha 

d'ésser com a màxim de vint-i-cinc membres. 
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El Consell Assessor per a la Transició Energètica compta amb l’assistència 

d’un/una secretari/a, que ocuparà la persona titular de la plaça de Cap de Divisió 

de Planificació Energètica de l’Agència Catalana d’Energia. 

3. Els vocals del Consell Assessor per a la Transició Energètica són nomenats i 

separats pel conseller o consellera competent en matèria d'energia. El càrrec de 

membre del Consell Assessor per a la Transició Energètica no és remunerat. 

En la selecció dels membres vocals del Consell Assessor es tindrà en compte: 

a) La seva visió transversal sobre el procés de la transició energètica. 

b) La seva implicació personal en impulsar aquest procés de transició energètica 

a Catalunya. 

c) El seu coneixement, experiència o expertesa en les tecnologies, les eines de 

finançament i el marc regulador lligades a aquesta transició. 

d) Representar a institucions o organitzacions amb un paper important i voluntat 

de lideratge en aquest procés de transició. 

4. El Consell Assessor per a la Transició Energètica s'adscriu al Departament 

competent en matèria d’energia  per mitjà de l’Agència Catalana d’Energia, que 

li dóna suport administratiu i logístic. 

5. Per a l'exercici de les seves funcions, el Consell Assessor per a la Transició 

Energètica pot: 

a) Reunir-se les vegades que consideri convenient, com mínim una vegada a 

l’any, amb la convocatòria prèvia del seu president o presidenta i d'acord amb 

l'ordre del dia aprovat per aquest. 

b) Convidar les persones que considerin rellevants. 

c) Constituir grups específics de treball. 

d)  Redactar un reglament de funcionament propi. 

6. En base als objectius del Consell Assessor per a la Transició Energètica, indicats 

en l’article 32, les funcions d’aquest Consell Assessor són: 

a) Assessorar i informar sobre les qüestions que li siguin plantejades pel Govern 

o pel director o la directora de l’Agència Catalana d’Energia en relació a les 

polítiques de transició energètica cap a un model energètic distribuït, democràtic, 

digitalitzat, net, que maximitzi l’eficiència energètica i es fonamenti en el 100% 

en les energies renovables a l’horitzó 2050. 

b) Proposar accions estratègiques relacionades amb les funcions de l’Agència 

Catalana d’Energia i, en concret, amb aquest procés de transició energètica. 

c) Assessorar en l’elaboració de les iniciatives regulatòries que puguin influir en 

el desenvolupament de la transició energètica de Catalunya. 

d) Donar comptes dels plans d’acció sectorials que desenvolupi l’Agència Catalana 

d’Energia en l’àmbit de la transició energètica de Catalunya d’acord amb l’article 

29 d’aquesta llei.  
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e) Informar dels plans d’activitat de l’Agència Catalana d’Energia, a proposta del 

Consell d’Administració i d’acord amb els criteris i les directrius determinades pel 

departament competent en matèria d’energia. 

f) Ser informat sobre el grau d’execució del Pla d’actuació i formular al Consell 

d’Administració les recomanacions pertinents. 

g) Ser informat sobre l’estat d’execució del pressupost i formular al Consell 

d’Administració les recomanacions pertinents. 

h) Ser informat de les bases de les convocatòries de subvencions i ajuts pel suport 

i desenvolupament de les funcions de l’Agència Catalana d’Energia i la consecució 

dels seus objectius. 

 

Article 68. Estructura organitzativa 

Sota la direcció del director o la directora, l’Agència Catalana d’Energia 

s’estructura d’acord amb les previsions del reglament d’organització i règim 

intern de l’Agència. 

 

CAPÍTOL 5 

Règim econòmic, pressupostari, de comptabilitat i de control 

 

Article 69. Recursos econòmics 

1. L’Agència Catalana d’Energia disposa del recursos econòmics següents: 

a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 

incloses les derivades del contracte de gestió. 

b) Els ingressos propis que percebi com a contraprestació per a les activitats que 

dugui a terme en virtut de contractes o convenis establerts amb altres entitats 

públiques o privades o amb persones físiques o en virtut de disposicions legals.  

c) Els rendiments procedents de les tarifes aplicades per serveis prestats 

directament, que tenen la consideració de preus privats. 

d) Les quantitats obtingudes per l'alienació d'actius fixos i pel rendiment dels 

béns i els valors del seu patrimoni. 

e) Els procedents dels crèdits, els préstecs i altres operacions financeres que 

estableixi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

f) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d'entitats 

públiques i privades.  

g) Els d'ingressos de dret públic o privat que s'autoritzin. 

h) Els ingressos que li siguin atribuïts i siguin compatibles amb la naturalesa i les 

finalitats de l’Agència Catalana d’Energia, entre ells dels fons climàtics que pugui 
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crear la Generalitat de Catalunya, com ara el Fons Climàtic regulat per la Llei 

16/2017, del canvi climàtic. 

2. Els recursos de l’Agència Catalana d’Energia tenen caràcter finalista, atès que 

es destinen a la consecució dels objectius de l’Agència. 

3. El Consell d’Administració pot acordar de destinar qualsevol altre recurs 

diferent dels que estableix la lletra a de l’apartat 1 i que no aparegui inicialment 

en el pressupost de l’Agència Catalana d’Energia a finançar despeses 

excepcionals. 

4. L’Agència Catalana d’Energia pot subscriure, en els termes i les condicions que 

estableix la normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat, convenis de 

col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administracions en els 

àmbits d'actuació que, directament o indirectament, li són propis. Així mateix, 

pot subscriure convenis amb entitats privades que tinguin un interès específic en 

la realització d’accions vinculades a l'àmbit d'actuació de l’Agència. 

5. L’Agència Catalana d’Energia pot recórrer a l'endeutament d'acord amb la 

normativa de la Generalitat. No obstant el que estableixen la legislació general i 

les lleis de pressupostos, l’Agència pot contractar pòlisses de crèdit o préstec per 

a atendre desfasaments temporals de tresoreria, sempre que el saldo viu no 

superi el 10% del seu pressupost. 

 

Article 70. Pressupost 

1. El Consell d’Administració ha d’elaborar i aprovar anualment l’avantprojecte 

de pressupost de l’Agència Catalana d’Energia. 

2. L’avantprojecte de pressupost de l’Agència Catalana d’Energia, un cop aprovat, 

s’ha de trametre al departament al qual és adscrit l’Agència perquè aquesta el 

traslladi al departament competent en matèria d’economia i finances. Un cop 

aprovat per aquest departament, l’avantprojecte s’ha d’incorporar al projecte de 

llei de pressupostos de la Generalitat perquè el Govern l’aprovi i el trameti al 

Parlament. 

3. El pressupost de despeses de l’Agència Catalana d’Energia té caràcter limitatiu 

per al seu import global i caràcter estimatiu per a la distribució dels crèdits en 

categories econòmiques. 

4. L’autorització de les variacions pressupostàries de l’Agència Catalana d’Energia 

correspon al departament competent en matèria d’economia i finances en el cas 

de les variacions de l’import global del pressupost i de les variacions que afecten 

despeses de personal, a proposta del Consell d’Administració. 

L’autorització de les altres variacions pressupostàries correspon al Consell 

d’Administració. 

En tot cas, sense perjudici de la resta de disposicions legals que siguin d’aplicació 

a l’autorització de les variacions pressupostàries. 
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5. Els romanents de crèdit de l’Agència Catalana d’Energia que resultin de la 

liquidació de l’exercici pressupostari no afectats al finançament de l’exercici 

següent es poden aplicar al pressupost d’ingressos i destinar-se a finançar 

l’increment de despeses per acord del Consell d’Administració. 

6. L’execució del pressupost de l’Agència Catalana d’Energia correspon al Consell 

d’Administració i al conseller delegat o consellera delegada. 

7. En la resta de qüestions, el pressupost de l’Agència Catalana d’Energia es 

regeix per la normativa vigent en matèria pressupostària i de finances de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Article 71. Comptabilitat 

1. L’Agència Catalana d’Energia està sotmesa al règim de comptabilitat pública  

previst a la legislació de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, 

excepte pel que fa als aspectes que regula en els seus termes vigents a la Llei 

11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar 

l’activitat administrativa. 

2. L’Agència Catalana d’Energia ha d'ordenar la seva comptabilitat d'acord amb 

el Pla general comptable. 

3. L’Agència Catalana d’Energia ha de disposar d’un sistema d’informació 

econòmica que reflecteixi, per mitjà d’estats de comptes i informes, la situació 

financera i l’estat, el resultat i l’execució del seu patrimoni, i també la informació 

de costos sobre la seva activitat. Aquesta informació ha d’ésser suficient per a 

una adopció de decisions correcta i eficient. 

 

Article 72. Control de la gestió econòmica i financera  

1. El control extern de la gestió econòmica i financera de l’Agència Catalana 

d’Energia correspon a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes d'acord 

amb llur normativa específica. 

2. El control intern de la gestió econòmica i financera de l’Agència Catalana 

d’Energia correspon a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, i es 

fa pel sistema d'auditories d'acord amb el que disposa el Text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya. 
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CAPÍTOL 6 

Règim de contractació i patrimoni 

 

Article 73. Contractació 

1. El règim de contractació de l’Agència Catalana d’Energia és el que s’estableix 

a la normativa vigent aplicable de contractes del sector públic, per als organismes 

assimilats a les entitats públiques empresarials. 

2. L'òrgan de contractació de l’Agència Catalana d’Energia és el director o 

directora. 

3. Les societats mercantils, les fundacions, els consorcis i qualsevol altre ens 

públic o privat, amb o sense ànim de lucre, creats o participats majoritàriament 

per l’Agència, han d'ajustar la seva activitat contractual al règim establert en la 

legislació sobre contractació del sector públic. 

 

Article 74. Patrimoni 

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència Catalana d’Energia els béns i drets que 

li adscrigui l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i els béns i drets propis, 

de qualsevol naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol, d'acord amb la Llei 

11/2011, del 29 de desembre, i aquesta llei. 

2. L’Agència Catalana d’Energia ha d'establir la comptabilitat i els registres que 

permetin conèixer la naturalesa, la titularitat i la destinació dels seus béns i drets, 

propis o adscrits, sense perjudici de les competències dels altres ens i organismes 

en matèria d’indústria i de serveis destinats a la producció.  

3. Els béns i els drets que l'Administració de la Generalitat adscrigui a l’Agència 

Catalana d’Energia s'han de reincorporar al patrimoni de l'Administració de la 

Generalitat en les mateixes condicions que tenien en el moment de produir-se 

l'adscripció, en el cas que l’Agència Catalana d’Energia s'extingeixi o modifiqui les 

seves funcions i sempre que aquesta modificació tingui incidència en els béns i 

drets esmentats. Els béns i els drets adscrits per l'Administració de la Generalitat 

a l’Agència Catalana d’Energia també es reincorporen al patrimoni de 

l'Administració de la Generalitat si no es dediquen al compliment de les finalitats 

establertes. En aquest cas, la Generalitat, els ha de taxar per a obtenir-ne valor 

pericial, i ha d’exigir el rescabalament dels detriments avaluats.  

4. La gestió del patrimoni de l’Agència Catalana d’Energia s'ha d'ajustar al que 

disposa la normativa de l’empresa pública catalana i la normativa en matèria de 

patrimoni. 

5. Els béns adscrits a l’Agència Catalana d’Energia, que són béns de domini públic, 

gaudeixen de les exempcions tributàries que corresponen als béns d'aquesta 

naturalesa. Els béns adquirits d'una altra manera s'han d'incorporar al patrimoni 

de l’Agència Catalana d’Energia. 
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6. L’Agència Catalana d’Energia pot adquirir béns immobles per a l'acompliment 

de les seves finalitats, prèvia autorització del departament competent en matèria 

de patrimoni de la Generalitat. Així mateix, en el cas que els béns immobles 

propis de l’Agència Catalana d’Energia deixin de ser necessaris per al compliment 

de les seves finalitats, aquests podran ser alienats per l’Agència, prèvia 

autorització del departament competent en matèria de patrimoni de la 

Generalitat. 

 

CAPÍTOL 7 

Règim de personal 

 

Article 75. Personal de l’Agència Catalana d’Energia 

1. El personal de l’Agència Catalana d’Energia s’hi vincula per mitjà d’una relació 

de caràcter laboral. 

2. El personal laboral es regeix per l'Estatut dels Treballadors, pel seu Conveni 

col·lectiu i per la resta de la normativa laboral que li sigui d'aplicació. 

3. La selecció del personal de l’Agència Catalana d’Energia s'ha de realitzar 

d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d’acord amb allò 

que prevegi la legislació aplicable en aquesta matèria. S'han de tenir en compte 

els criteris de paritat entre sexes i, així mateix, les reserves de percentatges 

previstes per a persones amb discapacitats en la normativa vigent. 

 

Article 76. Serveis jurídics 

1. L’Agència Catalana d’Energia està dotada de serveis jurídics propis, els quals 

han de portar a terme l'assessorament jurídic d'aquest organisme i vetllar per la 

legalitat de tots els seus actes, d'acord amb la normativa que regula els Serveis 

Jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i tenen garantida 

l’autonomia de criteri. 

2. En la seva actuació, els serveis jurídics de l’Agència hauran d’actuar 

coordinadament amb l’assessoria jurídica del departament d’adscripció en els 

termes que estableix l’article 15 del Decret 57/2002, de 19 febrer, de modificació 

del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 

serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

Disposició addicional primera. Disponibilitat de informació 

L’Agència Catalana d’Energia podrà requerir a totes les administracions públiques 

la informació relacionada en l’àmbit energètic i amb la transició energètica de 

Catalunya que sigui necessària per a l'exercici de les seves funcions.  

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

Disposició transitòria primera. Planificació energètica catalana 

Mentre el Govern no aprovi un nou Pla de l’Energia, la planificació energètica 

catalana correspon al Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 

(PECAC 2012-2020), aprovat l’octubre de 2012. 

D’altra banda, abans de l’1 de gener de 2021, el Govern aprovarà un nou pla de 

l’Energia de Catalunya en l’horitzó de l’any 2030, seguint els criteris indicats en 

l’article 28 d’aquesta Llei. 

 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 

 

Disposició derogatòria primera. Llei 9/1991, de 3 de maig, de l’Institut 

Català d’Energia 

1. Es deroga la Llei 9/1991, de 3 de maig, de l’Institut Català d'Energia. 

2. Igualment, queda derogada qualsevulla disposició d’igual o inferior rang que 

s’oposi a l’establert en aquesta Llei. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

Disposició final primera. Entrada en vigor 

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya 


