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PERQUÈ L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? 
 Balanç energètic de Catalunya 

Consum d’energia final 
a Catalunya, any 2016 

Font: ICAEN 



PERQUÈ L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? 
L’eficiència energètica és una prioritat 

 

CANVI CLIMÀTIC 
“Cal impedir que l’augment 
de la temperatura mitjana 

del planeta pel canvi 
climàtic a final de segle 

superi els dos graus pel que 
fa als nivells preindustrials.”  

(Cimera de Paris, 2016) 

DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA 
EXTERIOR 

“El preu de l’energia per a les 
indústries espanyoles ha 

augmentat en els últims quinze 
anys un 19% més que el preu dels 

productes que ofereixen”.  
(Càtedra Orkestra. Universitat de 

Deusto. 2016) 

COMPETITIVITAT 
ECONÒMICA 

Només aproximadament 
el 4% de l’energia  

consumida a Catalunya és 
produïda en el territori 

(font: Generalitat de 
Catalunya, 2008) 



PREVISIONS X 2 
 

Demanda d’energia 
elèctrica l’any 2030 
Demanda d’energia 

l’any 2050 
Font: AIE 2008 

LA GESTIÓ DE L’ENERGIA  
ÉS CLAU PER ABORDAR EL  

DILEMA ENERGÈTIC 

NECESSITATS : 2 
 

Emissions de CO2  
l’any 2050 

Per evitar cnvis  
climàtics dràstics  
Font: IPCC 2007 

 

PERQUÈ L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA? 
El dilema de l’energia 



QUI SOM? 

Número de socis: 120 
 

Facturació eficiència energètica:  
> 2.000 milions d’euros 

 
 
 
 

Facturació global:  
> 11.000 milions d’euros 
Nombre de treballadors:  

11.000 



QUI SOM? 
Més de 120 associats 



QUI SOM? 
Més de 120 associats 



ÒRGANS DE GOVERN 



QUÈ ÉS EL CEEC? 

El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya és una associació sense ànim de lucre creada 
l’any 2008. 

 

Agrupa a més de 120 entitats del món públic i privat que en les seves activitats ofereixen, 
promocionen o desenvolupen productes o serveis relacionats amb l’eficiència energètica 
adreçats als diferents sectors d'activitat. 

 

El nou Pla estratègic defineix una nova organització basada en  una matriu d’àrees 
estratègiques i operatives. 



QUÈ ÉS EL CEEC? 

Quins són els nostres objectius estratègics? 

• Crear demanda i GENERAR NEGOCI pels socis en base a 
les oportunitats existents en el mercat, tant en el curt 
com en el llarg termini 
 

• Actuar de manera dinàmica com a ENS DE REFERÈNCIA 
per donar resposta a l’actualitat del sector 
 

• Generar un entorn que impulsi la generació DE 
PROJECTES COL·LABORATIUS, oberts al mercat nacional i 
internacional 
 

• SENSIBILITZAR en matèria d’eficiència energètica en el 
sentit més ampli per posar-la en valor davant de la 
societat 
 

• Actuar com a ENS DE SUPORT davant les administracions 
i altres organismes  



QUÈ ÉS EL CEEC? 

Quins són els nostres objectius estratègics? 



COM HO FEM? 

COL·LABORACIÓ ENTRE 
ASSOCIATS 

• Desenvolupament de 
negoci 

• Emprenedoria 
• Pols d’Innovació 

SERVEIS ALS ASSOCIATS 

• Base de dades 
• Internacionalització 
• Taulell d’anuncis 
• Estudis i informes 
• Recerca 
• Finançament 
• Actualització normativa 
• Informació licitacions 

PROJECTES CLÚSTER 

• Projectes europeus 
• Projectes de mercat 
• Projectes interns 
• Projectes transversals 

ENS  REFERÈNCIA VISIBILITAT 

NETWORKING 

INNOVACIÓ CONEIXEMENT 

INTERNACIONALITZACIÓ 

CONEIXEMENT 



EN QUÈ TREBALLA EL CEEC? 

POTENCIEM LA VISIBILITAT I EL 
CONEIXEMENT DELS 

ASSOCIATS I DEL SECTOR  
• Participació en esdeveniments 
• Realització d’estudis 
• Desenvolupament d’estudis de 

mercat 
• Avantatges per accedir a la 

formació dels principals 
centres de coneixement 

FACILITEM LA INNOVACIÓ 
• Accés a instruments i 

finançament 
• Desenvolupament de projectes  

de col·laboració. 

ACCIÓ REPRESENTATIVA 
• Col·laborem amb les 

administracions i agents 
d’entorn  

CREEM ACCÉS A NOVES 
OPORTUNITATS 

• Facilitació la 
internacionalització i 
posicionament global 

• Afavoriment del coneixement i 
les  relacions entre empreses 
per tal d’augmentar la 
cooperació. 

• Realització de workshops amb 
sectors demanda  

IMPULSEM LA REFLEXIÓ I 
CANVI ESTRATÈGIC 

• Promoció del debat i intercanvi 
de coneixement a nivell de tota 
la cadena de valor  



ANTECEDENTS 

• La relació entre ambdues entitats via la Diputació de Barcelona  s’inicia el 2010 
 

• El CEEC  forma part del Club del pacte d’Alcaldes com a entitat privada 
 

• Els següents organismes són socis del CEEC: 
 

o ICAEN, Diputació de Barcelona, Ajuntaments de Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Rubí  
 

• Es realitzen col·laboracions puntuals amb Diputació de Girona, Ajuntament Granollers,... 
 

• El Club del pacte d’Alcaldes mitjançant la Diputació  ha col·laborat activament amb el CEEC 
en els següents activitats: 

o S’ha col·laborat en diversos projectes europeus ( Marie, Medinace,..) 

o S’han elaborat documents prescriptius en temes com l’enllumenat públic, el model ESE,... 

o S’ha editat documents tècnics, guies divulgatives (enllumenat nadalenc eficient) 

o S’ha col·laborat en grups de treball :Autoconsum, ESE en enllumenat, Vehicle elèctric,... 

o S’ha editat una campanya audiovisual en favor de l’autoconsum  

o S’han organitzat workshops entre empreses del CEEC i entitats locals per tal de donar resposta 
a reptes en matèria gestió eficient de l’energia 

https://www.youtube.com/watch?v=JPVYVJqRnoU
https://www.youtube.com/watch?v=JPVYVJqRnoU


COL·LABORACIÓ CLUB DEL PACTE  D’ALCALDES – CEEC 
PROPOSTES (I) 

1.- Una Catalunya 100 % renovable ha de ser una Catalunya amb 100 % d’energia distribuïda. 
 
La producció en els mateixos centres de consum ha de ser una prioritat en el desplegament normatiu  i 
ha de comptar amb el suport institucional. 
  

2.- Una Catalunya 100 % renovable ha d’apostar per l’acumulació de l’energia i la gestió de la 
demanda 
 
S’han de desplegar mecanismes per a la creació de microxarxes i l’autoconsum cooperatiu així com de 
millora en la regulació i comunicació de les xarxes de distribució. 
  

3.- El sistema energètic està directament enllaçat amb el sistema de transport i per tant una 
Catalunya 100 % renovable ha de tenir un sistema de mobilitat 100 % elèctric.  
 
Penetració Vehicle elèctric    Noruega: 37 %/Catalunya <1% 



COL·LABORACIÓ CLUB DEL PACTE  D’ALCALDES – CEEC 
PROPOSTES (II) 

Enfortir la col·laboració, mitjançant la identificació d’àmbits de col·laboració. 
 

Propostes CEEC 
 

A. Marc normatiu 
 

• Participació en el desenvolupament dels textos legislatius: Cal que els nous marcs legislatius 
incorporin l'energia tant en la regulació dels nous edificis, establiments, com en la planificació 
energètica del territori 

 

B. Autoconsum 
 

• Revisar traves al seu desenvolupament: Aspectes urbanístics/llicències activitat en instal·lacions 
autoconsum en edificacions ( residencial / terciari). 2ª activitat 
 

• Planejament urbanístic : Revisar model d’implantació en el territori de noves centrals de 
generació d’energies renovables. Cal les reserves de sòl necessàries en entorns propers als 
grans  centres de consum 

 

• Incorporació de l’autoconsum als edificis i equipaments públics de nova construcció. Estudi de 
les possibilitats d’incorporació al parc actual d’edificis i equipaments amb especial atenció als 
aparcaments a cel obert. 



C. Eficiència energètica 
 

• Organització de workshops  oferta-demanada adreçats : 
 
o Presentació de casos d’èxit : Sensibilització 
o Resolució de reptes dels ens locals 

 
• Desenvolupament projectes d’eficiència energètica en àmbits prioritaris  

 

o Polígons industrials: Simbiosi industrial/DHC/gestió energètica/autoconsum /Enllumenat. 
Col·laboració amb  Àrees de Desenvolupament Econòmic 

 

o Infraestructures  
Col·laboració amb Àrees de Serveis generals i urbanisme 

 

o Infraestructures energètiques :Planificació i optimització  infraestructures energètiques   
per a barris i ciutats nZEB 

Col·laboració amb Àrees de Serveis generals i urbanisme 
   

o Infraestructures esportives: Desenvolupar projectes d´Estalvi Energètic 
Col·laboració amb Àrees d’esport i Serveis Generals 

COL·LABORACIÓ CLUB DEL PACTE  D’ALCALDES – CEEC 
PROPOSTES (III) 



D. Mobilitat sostenible 
 

• PIRVEC. Realització d’activitats per a mantenir impuls i superació barreres, sobretot en entorns 
no metropolitans 
 

• Intermodalitat elèctrica. Implementar projectes col·laboratius donant continuïtat a anteriors. 
 Col·laboració amb ajuntaments i altres ens locals 

 

• Promoció iniciatives logística sostenible– DUM (Elèctrica/GNV).  
Col·laboració amb ajuntaments i altres ens locals 
 

E. Autoconsum 
 

• Revisar traves al seu desenvolupament: Aspectes urbanístics/llicències activitat en instal·lacions 
autoconsum en edificacions ( residencial / terciari). 2ª activitat 
 

• Planejament urbanístic : Revisar model d’implantació en el territori de noves centrals de 
generació d’energies renovables. Cal les reserves de sòl necessàries en entorns propers als 
grans  centres de consum 

 

• Incorporació de l’autoconsum als edificis i equipaments públics de nova construcció. Estudi de 
les possibilitats d’incorporació al parc actual d’edificis i equipaments amb especial atenció als 
aparcaments a cel obert. 

COL·LABORACIÓ CLUB DEL PACTE  D’ALCALDES – CEEC 
PROPOSTES (IV) 



F. Internacionalització del sector 
 

• Participació en projectes europeus  
• Realització de missions i directes a mercats 
• Organització de   missions inverses i visites d’estudi ( repositori de projectes demostratius) 

 

G. Suport al sector productiu 
 

• Defensa dels fabricants que fabriquen a Catalunya i valoració favorable en licitacions públiques 
(Enllumenat públic i interior; Sistemes de control i de gestió ; climatització; electrodomèstics;  autoconsum;  
infraestructures de recarrega de V.E) 
 

• Impuls estratègia  en renovació d'enllumenat i d’implantació de sistemes de gestió energètica  en 
edificis públics (ISO 50.001)  
 

• Desenvolupament eines ecodisseny  de productes - vector energètic: ACV 
 

• Impuls de la Compra verda pública innovadora. 
 

H. Altres 
 

• Canvi climàtic: impulsar col·laboracions. Estudis/Acords voluntaris 
 

• Simbiosi industrial.  Projecte PAES 4.0 

COL·LABORACIÓ CLUB DEL PACTE  D’ALCALDES – CEEC 
PROPOSTES (V) 



L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS FUTUR! 

https://www.youtube.com/watch?v=Yz5kcf8Wgok&feature=youtu.be


Moltes gràcies 


