
  

 

                                                             
 

 
Nota de premsa 

El sector energètic català reclama un nou marc 
legislatiu que promogui l’autoconsum 

El president del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), Carles-Xavier Albà, 
assenyala les traves administratives com una de les principals dificultats per impulsar 
l’autoconsum com part de l’estalvi energètic al nostre país. Albà ha fet aquestes declaracions al 
cicle de conferències La Salle Breakfast celebrat aquest matí al centre universitari La Salle 
Campus Barcelona – URL. 

 

Barcelona, 14 de maig de 2013.- L’eficiència energètica serà un dels motors 

de reactivació de l’economia catalana. Aquesta és una de les conclusions de la 

taula rodona celebrada aquest matí a La Salle Campus Barcelona – URL. El 

simposi ha comptat amb la participació del gerent-adjunt d’Infraestructures i 

Coordinació Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, Manuel Valdés, el director 

de Manteniment i Obres de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Lluís Pons, i el 

president del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), Carles-

Xavier Albà. 

El debat moderat pel professor Josep Maria Ribes, director d’Enginyeria de La 

Salle Campus Barcelona – URL, ha posat en valor l’eficiència energètica com 

un dels sectors econòmics clau per revertir l'actual conjuntura econòmica del 

nostre país. Aquest generador de riquesa suposa un interessant camp 

d'especialització per als nostres enginyers i arquitectes. 

L’actual marc legislatiu s’ha assenyalat com un dels principals impediments a 

l’hora d’impulsar la inversió en l’aplicació de l’eficiència energètica en la 

indústria i les llars del nostre país. Al marge d’aquestes dificultats, “tan sols 

modificant els usos i costums podriem arribar a reduir d’un 10% l’import de la 

factura energètica de qualsevol llar catalana” ha afirmat Carles-Xavier Albà, 

president del CEEC. 



  

 

D’altra banda, el representant d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, 

Manuel Valdés, també ha destacat l’aplicació que ha fet el consistori barceloní 

de les noves tecnologies dedicades als serveis urbans i a l’aposta ferma pels 

vehicles elèctrics com a exemples per seguir avançant cap al concepte de 

ciutats intel·ligents. 

El màxim responsable d’Infraestructures i Obres del complex sanitari de la Vall 

d’Hebron, Lluís Pons, s’ha referit a l'eficiència passiva dels edificis com un 

factor de competitivitat i ha animat a desenvolupar projectes que promoguin 

l’estalvi energètic independentment de si arriben subvencions públiques. 

 

 

Sobre La Salle Campus Barcelona – URL 

La Salle, membre fundador de la Universitat Ramon Llull,  és un centre universitari que ofereix formació 

universitària especialitzada en Arquitectura, Enginyeria i Direcció d’Empreses amb més de tres segles 

d'experiència. Amb una clara vocació internacional, la seva activitat docent està interconnectada a través 

de més de 70 centres universitaris lasal·lians repartits arreu del món. A més, aposta decididament per 

l’emprenedoria a través de La Salle Technova Barcelona, un parc d’innovació i acceleració de nous 

projectes empresarials de base tecnològica. 

 

Per a més informació: 
La Salle Campus Barcelona - URL                                                                                                                        
Òscar Martí                        
omarti@salle.url.edu 
+34 637 833 669 / +34 93 290 24 44 
www.salleurl.edu 

 

Sobre el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) 

El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) és un ens que, a través de la col·laboració entre 
els seus més de 100 associats procedents dels àmbits tecnològic, de recerca, institucional, regulador, 
industrial, informatiu i de negoci, té per finalitat impulsar l'àmbit de l'eficiència energètica. El CEEC es 
constitueix com a agrupació empresarial sense ànim de lucre que agrupa a les empreses i entitats que 
dins de les seves activitats ofertin, promocionin o desenvolupin productes o serveis relacionats amb 
l'eficiència energètica en els següents sectors: edificis, mobilitat, serveis públics, indústria i formació. 

 

Per a més informació: 

comunicacio@clustereficiencia.org 


