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L’Institut Català d’Energia (ICAEN) és una entitat de dret públic, 
adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, i que du a terme activitats 
ajustades a l’ordenament jurídic privat.
Actua transversalment dins de l’administració catalana, en tots els aspectes 
que tinguin relació amb l’energia.

En l'àmbit de l’eficiència energètica a l’edificació:
• Genera la Resolució amb el Ajuts del conveni que se signà entre 

l’IDAE i l’ICAEN per a desenvolupar l’E4 (Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España).

• Desenvolupa, en l’àmbit català, el RD 47/2007, fixant el 
procediment, i creant el Registre de Qualificació Energètica dels 
Edificis a Catalunya.

• Genera les Resolucions dels Plans Renova’t d’electrodomèstics, 
aires condicionats i calderes i les ordres dels Plans Renova’t de 
Finestres, i d’Enllumenat interior de Comerços.

• Desenvolupa el nou pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya.



• Durant els últims anys la Comunitat Europea ha posat molt d’èmfasis en 
la necessitat de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en 
gran part relacionades amb l’augment del consum energètic a nivell 
mundial.

• Més del 40% del consum final d’energia de la Unió Europea està lligat 
al sector residencial i terciari. 

• Tenint en compte que aquest ha sigut un sector en expansió, semblava 
evident que el consum i en conseqüència les emissions de CO2 tendirien 
a augmentar.
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L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  en aquest sector és de 
VITAL IMPORTÀNCIA

Creix la necessitat de reducció i racionalització dels 
consums energètics imputables a la gestió dels edificis.

EL CONSUM ALS EDIFICIS
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Dades energètiques

Consum d’energia a Catalunya

Consum d’energia primària 

26.840,3 ktep

Consum d’energia final 

16.173,6 ktep
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El consum energètic a Catalunya

Consum energètic a les llars 
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El consum energètic a Catalunya

Consum energètic a les llars
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El consum energètic a Catalunya

Consum energètic a les llars (ICAEN)
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L’important increment que s’observa en aquest sector és degut a:
• L’increment del nivell de vida dels ciutadans, que es relaciona directament 

amb la despesa energètica a la llar. A mesura que la població va augmentant la 
seva renda disponible, el consum energètic de les llars s’incrementa 
notablement.

• Creixement del parc d’habitatges a Catalunya (creixement demogràfic,canvi 
estructura familiar, etc)

El sector domèstic representa un 14% 
del consum d’energia final a 
Catalunya 

El consum des de l’any 2000 s’ha 
incrementat aproximadament un 3% 
anual, passant de 1.778,75 ktep l’any 
2000 a 2370,60 ktep el 2009.
( 1 ktep = 11.630 kWh unitat d’energia)
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El consum energètic a Espanya
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El consum energètic a Espanya
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El consum energètic a Espanya

Consum energètic a les llars (IDAE)
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El consum energètic a Espanya

Consum energètic a les llars  (IDAE)
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El consum energètic a Espanya

Consum energètic a les llars (IDAE)
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