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Acord
del Govern pel qual s'impulsa una plataforma dinversió per finançar projectes deflciència
energètica i s'autoritza I'ICAEN a aplicar-hi part del seu romanent de tresoreña
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EI Pla de lEnergìa i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), aprovat pel Govem
el 9 d'octubre de 2012. recull Ies directrius, estratègies i objectius de futur de la politica
energètìca de la Generalitat de Catalunya, que estan plenament alineades amb les politiques
energètiques de Ia Unió Europea i els objectius a l'horitzó 2020. En el PECAC 2020, les
actuacions en matèria d'estalvi i d'eflciència energètica i la utilització d'energies renovables són
un eix clau per avançar cap a Iassoliment d'un sistema energètic sostenible pera Catalunya.
El document de bases per a constituir un Pacte nacional per a la transició energètica, aprovat
pel Comitè Coordinador del Pacte nacional per a la Sobirania energètica en data 27 de maig de
2015 i elevat aI Govern en data 7 de juliol de 2015, és el punt de partida per assolir un Pacte
nacional per a la transició energètica a partir del diàleg de totes les forces politiques i els
representants de la societat civil, també destaca la importància estratègica de l'estalvi i
eficiència energètica i les energies renovables.
EI Pla d'estalvi i eflciència energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya 2011-2014,
aprovat pel Govern en data 30 d'agost de 2011, té per objectiu reduir la despesa energètica en
els ediflcis i equipaments propis, tot generant inversions en estalvi i eficiència energètica a
partir, preferentment, de les empreses de serveis energètics, així com reduir les emissions de
gasos d'efecte hivernacle provinents dels consums d'energia de la mateixa Administració de la
Generalitat i del seu sector públic. El 16 de juny de 2015, el Govern aprova lextensió i la revisió
dels objectius del Pla d'estalvi i eflciència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat
de Catalunya, fins al 31 de desembre de 2017.
El Govern de Catalunya aposta pel model d'empreses d'eficiència energètica com una actuació
priorìtària per assolir els objectius d'estalvi establerts en el Pla destalvi i eficiència energètica
per als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya.
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El Pacte d'alcaldes i alcaldesses és una iniciativa europea que neix com a instrument clau per
implicar els governs locals en la lluita contra eI canvi climàtic. Ès un compromís voluntari pel
qual els municipis assumeixen l'objectiu de reduir les seves emissions més d'un 20 % I'any
2020. Aquest Pacte té una gran implantació a tot el territori català, amb el 65 % dels municipis
adscrits (613 municipis de 947).
El potencial d'inversió en eficiència energètica i petites installacions d'energies renovables a
Catalunya és elevat, tant per part de Ies administracions públiques com del sector privat.
Actualment hi ha identificades necessitats de finançament per a inversions quantificades en 460
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milions d'euros, en ediflcis i infraestructures de IAdministració pública (Generalitat de Catalunya
i entitats Iocals) i d'empreses industrials.
EIs consumidors denergia i els altres agents del mercat de I'eflciència energètica tenen
dificultats per accedir a un finançament apropiat i competitiu. Aquest és especialment eI cas de
Ies pimes i de Ies empreses de serveis energètics. En eI cas de Ia Generalitat de Catalunya i de
molts ajuntaments, aI problema del finançament se h sumen Ies restriccions que actualment
tenen per endeutar-se.
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La Unió Europea aposta per Ia utilització dinstruments financers per incentivar I'eficiència
energètica en substitució de Ies subvencions tradicionals. EIs instruments financers presenten
avantatges signiflcatius enfront de Ies subvencions, atès que permeten assolir una eflcàcia més
elevada en Ia utilització dels recursos públics, són més sostenibles en eI temps i garanteixen
una millor qualitat dels projectes.
EI flnançament dinversions en eficiència energètica són una prioritat del PIa Juncker, que
pretén mobilitzar en tres anys 315.000 milions d'euros addicionals en inversions privades i
públiques a Europa. En eI marc del PIa Juncker i daltres iniciatives com Ia Deep Green, eI Banc
Europeu d'Inversions dóna suport flnancer a plataformes d'inversió per a Iimpuls de projectes
d'eflciència energètica a Europa.
Per tot aixô, a proposta conjunta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i
del conseller d'Empresa i Coneixement1 eI Govern
Acorda:
1. Impulsar una plataforma d'inversió de projectes d'eflciència energètica en eI marc de Ies
actuacions de finançament impulsades per Ia Unió Europea en aquest àmbit i, en particular, eI
PIa Juncker i Ies iniciatives del Banc Europeu d'Inversions.
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1.1. La plataforma flnançarà projectes d'eflciència energêtica, tant de Ies administracions
públiques de Catalunya com del sector privat.
1.2. La Direcció General de Promoció Econômica, Competéncia i Regulació és Ia unitat
responsable de Ies funcions següents:
Coordinar els treballs per a I'impuls, Ia creació i Ia posada en funcionament de Ia plataforma
per inversió.
Articular, si escau, Ia participació d'altres administracions públiques en Ia plataforma.

-

-
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Gestionar conjuntament amb I'Institut Català de Finances (en endavant IICF) i I'Institut Català
de I'Energia (en endavant, I'ICAEN) Ia seleccio del disseny de Ia plataforma d'inversio, aixi com
de I'entitat gestora

-

1 3 LICF es Ia institució responsable de Ies funcions seguents
Gestionar, conjuntament amb Ia Direcció General de Promocio Econômica, Competència i
Regulacio i IICAEN, Ia seleccio del disseny de Ia plataforma dinversio i de Ia seva entitat
gestora, valorant els requisits i Ies condicions de participacio dels inversors publics i privats, així
com Ia política d'inversions de Ia plataforma, per tal d'assegurar Ia finalitat prevista i Ia seva
viabilitat
Gestionar Ia interlocució amb els inversors i, si escau, amb ei Banc Europeu d'Inversions i Ies
entitats financeres
-

-

1 4 L' ICAEN és l'organisme responsable de Ies funcions seguents
Gestionar eI procés de selecció del disseny de Ia plataforma d'inversió i de Ia seva entitat
gestora, conjuntament amb Ia Direcció General de Promoció Economica, Competência i
Regulació i I'ICF
Definir els cntens tècnics i els requisits dels projectes d'eficiència energètica per obtenir eI
suport de Ia plataforma
Definir els criteris per valorar eI risc tecnologic dels projectes
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-

-

-

2 Autoritzar IICAEN a aplicar 8.3 milions deuros del seu romanent de tresoreria a 31 de
desembre del 2015, a Ia plataforma d'inversio.
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