
Accions del GT2.2 Índex accions

Organisme responsable:

Objectiu mesurable: Reduir els consums energètics del sector 
industrial.

2 Promoció d’acords de col·laboració entre l’ICAEN i el sector industrial

OBJECTIUS DEL GT2.2 RECURSOS 
ENERGÈTICS

Termini d'implantació: Mitjà (< 5 anys)

Estat d'execució/any: Prioritat:

Descripció:

Observacions:

Indicadors de seguiment relacionats: Consum final d'energia

Ajuntament de Granollers (Àrea de Promoció 
Econòmica), ICAEN, Departament d'Indústria, 
Oficina d'Activitats

Període d'execució: Acció continuada

Pendent Mitjana

Valoració econòmica: Sense cost econòmic

Objectius relacionats:

La indústria, a Catalunya, constitueix un sector molt divers, una part significativa del qual està 
integrada per la petita i mitjana empresa (que registra uns consums energètics d’entre 100 i 2.000 
TEP/any equivalents a 58 GWh/any). Aquestes empreses formen el teixit econòmic bàsic i són el 
fonament de l’equilibri territorial.  
 
L’Administració pública catalana, conscient de la situació, ha seguit una política de suport 
destinada bàsicament a aquestes indústries.  
 
En aquest sentit, una de les principals eines ha estat el Programa de gestió de l’energia a la 
indústria que s’emmarca en el Programa d’assessorament energètic. Aquesta iniciativa constitueix 
el marc que permet el desenvolupament de les actuacions de foment i promoció, a la vegada que 
proporciona ajuts i referents en la presa de decisions als usuaris en matèria energètica.  
 
La finalitat bàsica del Programa de gestió de l’energia a la indústria és aconseguir una millora 
significativa de la competitivitat de les empreses mitjançant l’optimització energètica. Es proposa, 
en aquesta acció, engegar una campanya d'informació a les indústries sobre la possibilitat 
d'establir acords de col·laboració amb l'ICAEN per desenvolupar projectes energètics. En concret, 
es tracta d’impulsar els aspectes següents:  
 
• Reducció del consum energètic.  
• Millora de la productivitat.  
• Millora de la qualitat del producte. 
• Innovació tecnològica.  
• Elaboració d’un estudi per conèixer les necessitats energètiques de les empreses i, en concret, 

de les empreses ubicades als polígons industrials més propers a l’EDAR per tal d’aprofitar 
l’energia tèrmica. 


