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Benvinguda
L’any 2015 ha estat un bon any per al sector de l’eficiència energètica. Finalment el marc normatiu a nivell estatal, avança, encara
que amb lentitud i des del sector es percep un millora en la situació actual i en el futur més proper. Les perspectives són bones.
En aquest entorn econòmic general, ens complau ser una entitat que té com a missió la de contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i entitats, potenciant el seu negoci
mitjançant la innovació i la col·laboració entre elles i amb d’altres
agents de l’entorn
Pel que fa a l’anàlisi de l’activitat desenvolupada aquest any
2015, destaca per la tasca duta a terme per tal de consolidar
l’entitat com a referent en el sector. En aquesta línia, destaquen
la trobada del Clúster amb el President de la Generalitat de Catalunya, el Molt Honorable Artur Mas i Gavarró; l’organització
d’una taula rodona amb els responsables d’energia dels diferents grups polítics en motiu de les eleccions al Parlament de
Catalunya; i l’elaboració d’un baròmetre del sector de l’eficiència
energètica, que en base a la percepció dels nostres associats
analitza la situació recent, present i futura del nostre sector.
També, durant aquest any, hem continuat fomentant la col·laboració entre els associats mitjançant l’organització de sessions
de networking, que faciliten la col·laboració entre ells, i hem donat un fort impuls a les trobades amb empreses i entitats d’altres
sectors, per tal fomentar-hi la col·laboració.
El cicle de debats sobre normativa en eficiència energètica, en
col·laboració amb el grup de treball d’eficiència energètica del

ALBERT MITJÀ MOYANO
President del Clúster d’Eficiència
Energètica de Catalunya

COEIC, ha confirmat la necessitat dels professionals del sector
de compartir i millorar el propi coneixement. En el primer any de
llançament de la iniciativa, hem celebrat tres reunions de treball
i debat, totes elles amb un gran nombre d’assistents i un elevat
nivell d’anàlisi tècnica, que ha aportat a tots els assistents un
gran coneixement sobre el tema tractat en cada sessió.
Un any més, la Nit de l’Eficiència, amb més de 250 assistents,
esdevé , per tercer any consecutiu, un lloc de trobada dels professionals del sector, aquest fet ens permet afirmar que aquest
esdeveniment es consolida com a l’esdeveniment de referència del sector, principal objectiu quan ens vàrem marcar en començar a celebrar aquesta festa de l’eficiència energètica.
En clau interna, cal fer també especial esment a la incorporació
al CEEC d’un nou gerent, en Francesc Ribera i Grau, llicenciat
en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona que entre
d’altre, ha ocupat els càrrecs de responsable de Medi Ambient
i Energia de la Cambra de Comerç de Barcelona i director de
Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC).
Finalment, com que no ens és possible enumerar totes les accions dutes a terme durant el 2015, que d’altra banda es detallen abastament al llarg d’aquest document, voldríem agrair a
tots els associats del Clúster la seva participació activa en les
diferents activitats que s’impulsen en el dia a dia, ja que és gràcies a aquesta contribució, interès i dedicació, que ens animem
a seguir treballant amb el mateix esforç per tal de millorar any
rere any.

JAUME ALCOVER
Vicepresident del Clúster d’Eficiència
Energètica de Catalunya
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Què és el CEEC?
El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC)
és un ens que, a través de la col·laboració entre les
empreses i les entitats associades 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 més de 120 socis
que dins de les seves activitats desenvolupen iniciatives relacionats amb l’eficiència energètica en els
següents sectors: edificis, mobilitat, serveis públics,
indústria i formació.
A diferència de les associacions o agrupacions sectorials, el nexe comú del CEEC no és el tipus de producte fabricat ni el fet de compartir el mateix mercat, sinó
la voluntat dels seus integrants d’accedir a uns objectius comuns d’increment de valor del seu producte o
servei per l’augment de la seva eficiència energètica
i d’aprofitament de les noves oportunitats de negoci
existents entorn a aquesta.
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La missió del CEEC
La missió del CEEC és la d’apropar als seus integrants a uns objectius comuns per incrementar el valor del seu producte o servei cap a l’Eficiència Energètica i l’aprofitament de
les noves oportunitats de negoci existent entorn a aquesta.

Comunicació

El principal objectiu del CEEC és promoure la competitivitat dels seus membres associats,
potenciant la col·laboració entre empreses i altres agents del sector de l’eficiència energètica per tal d’oferir al mercat solucions integrades i innovadores en eficiència energètica,
unint els productes i serveis de la cadena de valor i aportant solucions en paquets que
engloben productes, instal·lacions, manteniment i gestió. Es pretén:
• Reforçar el sector de l’eficiència energètica i aconseguir la seva projecció exterior.
• Incrementar la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses associades.
• Aconseguir una major participació de les empreses associades en projectes d’eficiència
energètica.
• Obtenir sinergies fruit de la col·laboració.
• Afavorir la innovació i la seva aplicació en el mercat.
• Ser referent i representar els interessos de l’eficiència energètica davant les administracions públiques, organismes o altres corporacions.
• Unificar una posició del sector per potenciar el seu paper en el conjunt de la societat.
• Afavorir la formació de professionals del sector de l’eficiència energètica.
• Una línia mestra del Clúster és la realització de projectes conjunts d’investigació, innovació i desenvolupament tecnològic juntament amb l’Institut d’Investigació en Energia de
Catalunya IREC, en el qual l’Eficiència Energètica és la seva línia principal de referència.
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Estructura organitzativa

Comunicació

ASSEMBLEA
D’ASSOCIATS

COMITÈ
EXECUTIU

JUNTA
DIRECTIVA

ESTRUCTURA
DE GESTIÓ
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Formen part del CEEC empreses i entitats que representen tota
la cadena de valor del sector de l’eficiència energètica.

Serveis
Auditoria
Certificació
Instal·lació
Manteniment
Engiyeria
Arquitectura
Construcció
Consultoria
Comercailització
Facility Management
Formació
Energies Renovables
Distribució
comercialització
Generació

Fabricants de
producte
Equips de fred
Calderes
Equips de mesura
Enllumenat intern / extern
Motors
Tranformadors
Equips embarcats en vehicles
Vehicle elèctric
Infraestructura de recàrrega
Tancaments
Façanes i aïllaments
Software
Inversors
Ventilació
Equips de generació

Durant l’any 2015 s’han
incorporat aquests
socis:
AEM Sistemas
Allia Renovables, S.L.
Aquatec, proyectos para el sector del
agua, S.A.U.
ASV Stübbe España, S.L.U

Gabinets
jurídics

Centres de
recerca i
universitats

Entitats de
finançament

Altres associacions
i col·legis
professionals

Administracions
públiques

Bansabadell Renting, S.L.U.
Deva Import / Simaka
ECrowd!
ESCO Partners Energy Services S.L
Eulen
Gestión Energética Plus, S.L.
Gestors energètics
Indoorclima
Lovato Electric, S.L.U.
Micropower Europe

micursonline.org
Primagas Energía
Seinon
Simatec Ingeniería, SL
Solucions BCN Engineering & Consulting
Suma Capital S.G.E.C.R
Tentia
Tondo Energía SL
Trenchs Enginyeria i Arquitectura, S.L.
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President
Albert Mitjà
PGI Engineering

Cluster Manager
Francesc Ribera

Vicepresident
Jaume Alcover
Baxi

Secretari
Bernat Garcia
Circutor

Tresorer
Isidre Tort
Kromschroeder
Gestió de projectes
Núria Cardellach

Vocal
Ricardo Ambrona
ABB

Vocal
Cristina Castells
Ajuntament de
Barcelona

Vocal
Grisha
Domakowksi
BTEC

Vocal
Isabel Tejero
ENGIE

Vocal
Albert Cot
Comsa
Corporación
Comunicació
Eva Díaz

Vocal
Xavier Farriols
Factor Energia

Vocal
Joan Josep
Escobar
ICAEN

Vocal
Manel Sanmartí
IREC

Vocal
Carles Albà
Istem

Comunicació
Cris Reche

Vocal
Joaquim Daura
Schneider Electric

Tots els socis numeraris del CEEC poden optar a ser membres de la seva Junta Directiva. Actualment, la Junta Directiva del Clúster està formada per:

y

Comunicació
Paula Carda
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Pla estratègic
El 2015 segueix vigent el Pla Estratègic del CEEC 2015-2018 definit a finals de l’any 2014. Les
línies estratègiques que marquen la planificació d’accions de l’entitat són les següents:

Nit de l’Eficiència
Comunicació

POTENCIACIÓ
DEL NEGOCI
GESTIÓ
EFICIENT

INNOVACIÓ
COL·LABORATIVA

SERVEIS ALS
ASSOCIATS

SER REFERENT EN
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
I SOSTENIBILITAT

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 2015 / 11

y

p

Inici
Benvinguda
L’Associació
Què és el CEEC?
La missió del CEEC
Estructura organitzativa
Socis
Equip CEEC
Pla Estratègic
Nit de l’Eficiència
Comunicació

POTENCIACIÓ
DEL NEGOCI

VISIBILITAT I
SERVEIS

SER REFERENT
EN EE

INNOVACIÓ
COL·LABORATIVA

GESTIÓ
EFICIENT

Potenciació del negoci dels membres associats
Des del CEEC facilitem espais de trobada entre els associats, amb l’objectiu de
multiplicar les oportunitats de detectar sinergies entre elles, generar negoci i especialització en àrees sectorials concretes mitjançant la col·laboració amb empreses i entitats de perfils complementaris. En aquest sentit, treballem diverses línies
d’actuació: impuls de projectes col·laboratius entre associats, grups de treball i
sessions de networking.

IMPULS DE PROJECTES
COL·LABORATIUS ENTRE ASSOCIATS

Rehabilitació energètica integral d’un hotel. Durant l’any 2014 es va impulsar
aquest projecte juntament amb una trentena d’associats del CEEC, cercant un hotel
amb gran capacitat mediàtica i gran potencial d’estalvis energètics. Aquest projecte
ha estat vigent durant tot l’any 2015, i s’ha ampliat amb la cerca d’un segon projecte
col·laboratiu entre associats de rehabilitació energètica d’un edifici.
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GRUPS DE TREBALL

Els grups de treball del CEEC són espais on, mitjançant reunions periòdiques de grups reduïts d’empreses, s’estableixen relacions i col·laboracions habituals entre elles. Durant l’any 2015 han seguit actius diversos Grups de Treball:

Pla Estratègic
Nit de l’Eficiència
Comunicació

FAÇANES INTEL·LIGENTS

ESE EN CONCESSIONS

Durant el 2015, el grup de treball sobre Façanes
Intel·ligents del CEEC ha dut a terme els següents
treballs, alguns dels quals continuen vigents el
2016:

Durant el 2015, s’ha aconseguit la confirmació
oficial per part del Departament de Justícia de
l’interès en rebre una proposta concreta sobre la
implementació de serveis energètics a la Ciutat de
la Justícia.

• Participació en el concurs multidisciplinar ILLA
EFICIENT per la rehabilitació energètica d'una
illa a l'Eixample de Barcelona, amb la proposta
ATOL·LÓ. La proposta va obtenir de certificat
de reconeixement honorífic per la participació i
projecte finalista al concurs.
• Treball per la elaboració del document: "Decàleg
de la façana eficient”, a sol·licitud de l’ICAEN.
• Proposta de col·laboració amb el CAFBL per al
desenvolupament i implementació del projecte:
"Façana Eficient": plataforma web i eina informàtica per analitzar la viabilitat tècnica i econòmica en
la rehabilitació energètica dels edificis
• Assaigs i Estudi Energètic sobre la planta 6. Edifici
Novíssim. Ajuntament de Barcelona.
• Rehabilitació façana edifici Passeig Joan de Borbó, 32 de Barcelona.
• En el marc del projecte col·laboratiu de rehabilitació energètica integral d’un hotel, elaboració
del preestudi: "Pre-estudio para la mejora de la
fachada del hotel XX".

S’ha entregat la proposta tècnica, econòmica i jurídica per a la contractació d’aquests serveis i s’han
anat resolent els dubtes associats a la proposta.
Finalment, s’ha aconseguit arribar a un acord en
la majoria dels aspectes tant tècnics, com jurídics i econòmics amb totes les parts implicades
(URBICSA, Departament de Justícia, Departament
d’Economia, Infraestructures i ICAEN).
Es preveu poder iniciar la contractació dels serveis
energètics durant la segona meitat de l’any 2016.
L’objectiu d’ aquest projecte és que serveixi com
a demostrador i tractor d’altres projectes similars
a les diferents concessions existents a Catalunya.
En aquest sentit, un cop s’implementi el projecte
a la Ciutat de la Justícia, els propers passos del
grup de treball es dirigiran a impulsar la generació
d’aquests altres projectes.
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AUTOCONSUM ELÈCTRIC

DISTINTIU ENLLUMENAT

L’any 2015 ha estat l’any de l’autoconsum. Finalment, durant aquest any, ha estat aprovat el Reial
Decret 900/2015 d’autoconsum, una normativa
que al nostre entendre vulnera les directives comunitàries i el que fa és posar traves a l’autoconsum. El CEEC ha sigut molt actiu en la denúncia
d’aquesta situació,c desenvolupant diverses
accions:

L’any 2015, a proposta del soci col·laborador del
CEEC Adymus Energy, s’ha creat un grup de treball format per diversos membres del CEEC amb
l’objectiu de desenvolupar un distintiu de qualitat
d’un projecte d’eficiència energètica en la il·luminació d’edificis de diferents sectors objectiu, que
acredités el promotor del projecte com a empresa
compromesa amb l’eficiència energètica.

• Promovent un manifest en favor de l’autoconsum
al qual es van adherir 30 associacions relacionades amb l’energia a nivell estatal

Durant aquest any s’han desenvolupat diverses
activitats:

• Presentant un recurs al RD davant del Tribunal
Suprem de Justícia juntament amb altres empreses i entitats del sector.
• Desenvolupant un vídeo promocional de l’autoconsum juntament amb altres empreses i entitats
de l’entorn

• S’ha concretat la proposta tècnica de distintiu
dirigida al sector dels pàrquings;
• S’ha mantingut contactes amb diversos representants dels sectors potencialment demandants
d’aquest distintiu (administradors de finques,
propietaris de pàrquings,...)

• Organitzant en el marc de la Xarxa d’entitats de
l’energia de Catalunya una jornada sobre el nou
Reial Decret que comptà amb la presència de
més de 300 assistents

Els propers passos del grup són fer difusió del
distintiu i implementar-lo en diferents projectes, per
tal de validar i comprovar la idoneïtat del mateix, i a
continuació exportar-lo a altres nous sectors identificats com a d’interès pels membres del grup.

Actualment s’està elaborant un vídeo promocional
de l’autoconsum conjuntament amb altres associacions, entitats socials i administracions públiques.

INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA DEL
VEHICLE ELÈCTRIC

Després de la intensa tasca del grup en els darrers
anys, el 31 de desembre del 2014 es va aprovar
finalment la ITC BT 52 relativa a la infraestructura
de recàrrega de vehicles elèctrics definitiva.
Amb l’assoliment d’aquesta fita, objectiu inicial
del grup de treball, es dóna per finalitzada la seva
activitat.
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SESSIONS DE NETWORKING

Línia d’activitats del CEEC dirigida a facilitar espais de trobada entre els socis.

Pla Estratègic
Nit de l’Eficiència
Comunicació

SESSIONS DE CARÀCTER INTERN

Obertes únicament a membres actius
del CEEC, que busquen potenciar les
sinergies i les oportunitats de col·laboració entre ells, o aportar als associats
algun tipus de coneixement, relacionat
directament amb l’eficiència energètica o
que sigui complementari als continguts
pròpiament tècnics.

7

21 >1.000

SESSIONS

SESSIONS

128

ASSISTENTS

ASSISTENTS

SESSIONS DE CARÀCTER EXTERN

En els quals els socis del CEEC tenen
l’oportunitat de presentar les seves
referències i àrees d’especialitat, tant a nivell de servei com de producte. Habitualment, aquestes sessions estan dirigides a
potencials clients, o potencials col·laboradors d’un perfil complementari al que
són els serveis pròpiament de l’eficiència
energètica. En aquest tipus de sessions,
el CEEC treballa conjuntament amb alguna entitat representant del sector objectiu,
de tal manera que s’asseguri l’assistència
d’empreses d’aquest.

y
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DATA

LLOC

Esmorzar de benvinguda nous associats

13/2/15

Barcelona

Curs de direcció d’equips

19/2/15

Barcelona

Finançament de projectes d’eficiència energètica

27/2/15

Barcelona

Cicle de debats Normativa - 1a sessió

27/2/15

Barcelona

Cicle de debats Normativa - 2a sessió

05/5/15

Barcelona

Taller: Normativa en eficiència energètica: com utilitzar millor els serveis d’accés a
tota la normativa que m’ofereix el Clúster?

13/5/15

Barcelona

Assemblea General Ordinària

29/5/15

Barcelona

Esmorzar de benvinguda nous associats

3/7/15

Barcelona

Trobada anual de socis numeraris

15/10/15

Sant Fruitós de
Bages

Assemblea General Extraordinària

30/10/15

Barcelona

Esmorzar captació de socis

20/11/15

Barcelona

Cicle de debats Normativa - 3a sessió

18/12/05

Barcelona
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SESSIONS DE CARÀCTER EXTERN
SESSIÓ
Eficiència i gestió energètica en edificis i hotels

Pla Estratègic

EXTERN

Comunicació

LLOC

12/2/15

Tarragona

1012/03/2015

Barcelona

III Fòrum del medi ambient i el món local. Taula rodona del Pacte d’Alcaldes

11/3/15

Barcelona

Barcelona Solar Forum

6/5/15

Barcelona

Autoconsum al sector agropecuari

15/5/15

Lleida

Construmat

20/5/15

Barcelona

Monitorització i gestió energètica

4/6/15

Barcelona

Directiva Europea 27/2012 i auditories energètiques, dins de les jornades tècniques de la
Setmana de l’Energia 2015

15/6/15

Barcelona

Presentació de les convocatòries de subvencions del Fondo Nacional de Eficiencia Energética

18/6/15

Barcelona

Presentació del CEEC a Girona

23/9/15

Girona

Segona trobada e networking empresarial

5/10/15

Molins de Rei

Esmorzar-debat GreenTIC: la tecnologia com a camí per a la sostenibilitat

15/10/15

Barcelona

Eficiència energètica al sector industrial

3/11/15

Barberà del Vallès

Sessió de brokeratge eficiència energètica i sector logístic

5/11/15

Tarragona

Eficiència Energètica al sector vitivinícola

10/11/15

Sant Sadurní d’Anoia

Fòrum de Tecnologies i Innovació: solucions per a la gestió dels recursos energètics

12/11/15

Sabadell

IV Congrés Mediterrani. Eficiència Energètica i Smart Cities

26/11/15

Reus

Jornada de presentació i debat sobre el recentment aprovat RD 900/2015 d’autoconsum
energètic

1/12/15

Barcelona

Sessió de brokeratge eficiència energètica i comerç

3/12/15

Barcelona

Sessió de brokeratge eficiència energètica i turisme

3/12/15

Barcelona

III Jornada de Canvi Estratègic en Clústers de diferents sectors de Catalunya

15/12/15

Barcelona

Congrés d’eficiència energètica i sostenibilitat al sector turístic (eeST)

Nit de l’Eficiència
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Accés al coneixement
Des del CEEC facilitem espais de trobada entre els associats, amb l’objectiu de
multiplicar les oportunitats de detectar sinergies entre elles, generar negoci i especialització en àrees sectorials concretes mitjançant la col·laboració amb empreses i entitats de perfils complementaris. En aquest sentit, treballem diverses línies
d’actuació: impuls de projectes col·laboratius entre associats, grups de treball i
sessions de networking.

FORMACIÓ
CICLE DE DEBATS SOBRE NORMATIVA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
CEEC-COEIC

Es tracta d’un cicle de reunions
organitzat en col·laboració amb el
grup de treball d’Eficiència Energètica del COEIC, en els quals membres d’ambdues entitats analitzen
i debaten sobre temes d’actualitat
en l’àmbit de l’eficiència energètica.
Durant l’any 2015 se n’han celebrat
les següents sessions:

Durant l’any 2015 s’han dut a terme les següents accions
en matèria de formació:
• El CEEC continua formant part del comitè de seguiment
del màster en Gestió de l’eficiència energètica de l’IL3UB.
• Col·laboració amb la Association of energy Engineers
(AEE Spain) en l’organització de les edicions a Barcelona del curs i examen per l’acreditació internacional
Certified Energy Manager.

• 27/03/2015. Esborrany de transposició de la Directiva Europea
d’Eficiència Energètica.
• 05/05/2015. Esborrany de Reial
Decret de Certificació Energètica.
• 18/12/2015. La Directiva d’Emissions Industrials i les seves
implicacions en el sector de
l’eficiència energètica
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VISIBILITAT

Continua actiu el servei exclusiu per als associats del
CEEC consistent en un Butlletí de novetats de normativa
del sector de l’energia, servei executat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) i que reben quinzenalment tots els nostres socis, així com l’accés gratuït al
cercador de normativa d’aquesta mateixa entitat.

Com sempre, el CEEC ha treballat per donar més visibilitat als seus socis i als seus projectes, mitjançant les
següents accions:
• Presentació de referències davant de potencials clients en
jornades
• Representació del CEEC en jornades
• Difusió de notícies dels associats: informació sobre projectes, ofertes de treball dels associats, premis atorgats, etc.

AJUT A LA INTERNACIONALITZACIÓ

TAULELL D’ANUNCIS

Durant l’any 2015, hem organitzat diverses trobades
amb entitats del sector de l’energia a nivell internacional,
amb l’objectiu de facilitar als nostres associats espais de
trobada amb empreses o entitats de països que puguin
ser del seu interès:

Segueix disponible per als socis del CEEC aquest espai
de trobada online entre associats, amb l’objectiu de
promoure sinèrgies i oportunitats de negoci, que des
d’aquest any 2015 ha ampliat els seus serveis i ha passat
a denominar-se “sinèrgies CEEC”. Aquesta Plataforma de
Sinèrgies en Eficiència Energètica, que pretén ser un espai on tots els socis del Clúster puguin publicar propostes de col·laboració mitjançant la sol·licitud o l’oferta de
productes i serveis d’eficiència energètica, i puguin ser
contactats directament per qualsevol altre soci interessat
en el seu anunci.
No es tracta d’anunciar aquí el llistat complert de serveis
d’una empresa, sinó de publicar anuncis de col·laboració
en un projecte, d’un servei o d’un producte en concret.

• Trobada amb una delegació comercial danesa. Barcelona, 23/04/2015
• Trobada amb el Director del Clúster de la Energia Eléctrica de Medellín. Barcelona, 17/11/2015
• Trobada amb la iniciativa de clúster de les energies
renovables a Egipte. Barcelona, 27/11/2015
• Trobada amb el Clúster TENERRDIS (França) – 07/2015
• Participació Cluster Energia Rhône-Alpes (França) a la
Nit de l’eficiència, 29/04/2015
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COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS

Ser referent en
eficiència
energètica i
sostenibilitat

Pla Estratègic
Nit de l’Eficiència
Comunicació

FÒRUM D’ENTITATS

El CEEC és membre fundador del
Fòrum d’entitats de l’Estratègia
Catalana de Renovació Energètica d’Edificis, liderada pel DTES i
l’ICAEN.

NIT DE L’EFICIÈNCIA

En aquest objectiu estratègic
del CEEC hi emmarquem les
següents actuacions del 2015:

Per la seva importància, més endavant
dediquem un capítol
exclusivament a aquest
acte de networking.

REUNIÓ AMB ARTUR MAS

XARXA ENTITATS D’ENERGIA

Reunió del CEEC amb el
President de la Generalitat de Catalunya, el Molt
Honorable Artur Mas.
Barcelona, 13/05/2015.

El CEEC forma part de la Xarxa
d’Entitats d’Energia de Catalunya,
coordinada per l’ICAEN.
BARÒMETRE DEL SECTOR

Elaboració bianual d’un baròmetre
del sector de l’eficiència energètica, que en base a la percepció
dels nostres associats analitza
l’evolució del sector en els darrers
6 mesos i preveu l’evolució en els
següents 6 mesos. Els resultats
estan disponibles públicament al
web del CEEC.

y

PREMIS EXCEL·LÈNCIA ENERGÈTICA

El CEEC ha sigut membre del jurat
avaluador dels projectes presentats als Premis d’Excel·lència
Energètica de l’ICAEN.

ENERGIA

Organització d’una taula rodona
amb els responsables d’energia dels diferents grups polítics
en motiu de les eleccions a la
Generalitat de Catalunya del 27
de setembre del 2015. Barcelona,
9/9/2015.

Col·laboracions institucionals. El
CEEC col·labora estretament amb
diverses institucions amb actuacions en el sector de l’energia
a Catalunya, ampliant cada any
aquest nombre d’entitats afins:

• Institut
Català
d’Energia
(ICAEN)
• Departament de Territori i sostenibilitat (DTES)
• Departament d’Empresa i
Ocupació (DEO)
• ACCIÓ
• INCASÒL
• Col·legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
• Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona
• Col·legi d’administradors de
Finques de Barcelona i Lleida
• Institut IL3 de la Universitat de
Barcelona
• Diputació de Barcelona
• Ajuntament de Barcelona
• Ajuntament de Sabadell
ALTRES COL·LABORACIONS

• Clústers catalans
• AFME
• AGIC
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PARTICIPACIÓ EN JORNADES EN LES QUALS EL CEEC N’ÉS COORGANITZADOR
O HI PARTICIPA A NIVELL INSTITUCIONAL:
JORNADES

Pla Estratègic

DATA

Eficiència i gestió energètica en edificis i hotels

JORNADES

Nit de l’Eficiència
Comunicació

VISIBILITAT I
SERVEIS

LLOC
12/2/2015

Tarragona

10-12/3/2015

Barcelona

III Fòrum del medi ambient i el món local. Taula rodona del Pacte d’Alcaldes

11/3/2015

Barcelona

Barcelona Solar Forum

6/5/2015

Barcelona

Construmat

20/5/2015

Barcelona

Monitorització i gestió energètica

4/6/2015

Barcelona

Directiva Europea 27/2012 i auditories energètiques, dins de les jornades tècniques de la
Setmana de l’Energia 2015

15/6/2015

Barcelona

Presentació de les convocatòries de subvencions del Fondo Nacional de Eficiencia Energética

18/6/2015

Barcelona

Congrés d’eficiència energètica i sostenibilitat al sector turístic (eeST)

2a trobada e networking empresarial

5/10/2015

Molins de Rei

Esmorzar-debat GreenTIC: la tecnologia com a camí per a la sostenibilitat

15/10/2015

Barcelona

Broqueratge Àmbit Energia

29/10/2015

Lleida

Broqueratge Àmbit Energia

4/11/2015

Lleida

Fòrum de Tecnologies i Innovació: solucions per a la gestió dels recursos energètics

12/11/2015

Sabadell

Broqueratge Àmbit Energia

19/11/2015

Manresa

IV Congrés Mediterrani. Eficiència Energètica i Smart Cities

26/11/2015

Reus

Broqueratge Àmbit Energia

26/11/2015

Reus

Jornada de presentació i debat sobre el recentment aprovat RD 900/2015

1/12/2015

Barcelona

Broqueratge Àmbit Energia

10/12/2015

Sabadell

III Jornada de Canvi Estratègic en Clústers de diferents sectors de Catalunya

15/12/2015

Barcelona
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INNOVACIÓ: DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES
I SERVEIS INNOVADORS ENTRE ASSOCIATS
Durant l’any 2015, hem focalitzat aquest impuls a la innovació dels nostres associats mitjançant la
col·laboració amb altres clústers. Concretament, aquest any hem concretat les següents propostes:

Nit de l’Eficiència
Comunicació

PROJECTE TIC&ENERGIA D’APLICACIÓ DE TECNOLOGIES TIC PER LA CONSCIENCIACIÓ SOBRE
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

PROJECTE EV FRIENDLY

Aquest projecte s’ha concretat a partir de la implementació d’una metodologia de generació de
projectes innovadors que, al nostre parer, ha tingut
molt bons resultats, i per tant seguirem impulsant
iniciatives semblant per aplicar innovacions en
eficiència energètica aplicades a diferents sectors,
gràcies a la nostra relació amb diferents clústers
sectorials a Catalunya.

L’any 2015, el CEEC ha signat el conveni de
col·laboració amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat (DTES), Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC), alguns socis del CEEC, el
clúster Railgrup i l’ICAEN per la participació en el
projecte d’innovació EV Friendly. Aquest projecte
té l’objectiu d’impulsar la intermodalitat
en el transport de passatgers, així
com la mobilitat elèctrica. Durant el 2015 s’ha inaugurat el
primer punt de recàrrega per
a vehicles elèctrics en una
estació de FGC, a la ciutat
de Martorell, el 25/11/2015.

APROFITAMENT DE RESIDUS D’ESTACIONS DE
TREN COM A BIOCOMBUSTIBLE

Punt de recàrrega de vehicles elèctrics a la ciutat de
Martorell. 25/11/2015

Projecte impulsat de forma col·laborativa entre el
Clúster Digital i el CEEC amb l’objectiu de potenciar col·laboracions cross-sectorials entre sectors
amb sinergies.

Durant el 2015, s’ha iniciat, en col·laboració amb
Railgrup i alguns socis d’ambdós clústers, l’anàlisi
de la viabilitat d’un projecte
d’innovació per l’aprofitament de residus del sector
del ferrocarril com a combustible, anàlisi que hauria
d’acabar durant el 2016.
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ACREDITACIONS NACIONALS I INTERNACIONALS
Durant l’any 2015, el CEEC ha renovat la seva adhesió als següents programes, que acrediten la bona gestió del Clúster:

Nit de l’Eficiència
Comunicació

PROGRAMA CATALUNYA CLÚSTERS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
COORDINAT PER ACCIÓ

AGRUPACIÓ EMPRESARIAL INNOVADORA (AEI)
DEL MINISTERI D’INDUSTRIA,
ENERGIA I TURISME

BRONZE LABEL, ACREDITACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA
EN LA GESTIÓ DELS CLÚSTERS QUE ATORGA
EL EUROPEAN SECRETARIAT
FOR CLUSTER ANALYSIS
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NIT DE L’EFICIÈNCIA
El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) va organitzar el passat 29
d’abril a l’Auditori de l’Edifici Imagina de Barcelona la III Nit de l’Eficiència Energètica de Catalunya. L’acte va ser presidit per l’ex-conseller del Departament
d’Empresa i Ocupació, l’Honorable Sr. Felip Puig i va ser conduït per la periodista i
presentadora Núria Solé.
LLOC DE CELEBRACIÓ:

LLIURAMENT DE PREMIS:

29 d’abril 2015

Entrega del III Premi de Periodisme en Eficiència
Energètica del CEEC a la secció d’economia de La
Vanguardia.

Auditori de l’edifici Imagina de Barcelona
ASSISTENTS:

Més de 250 assistents.

IMPACTES PUBLICITARIS:

• IndoorClima

A l’abril es van aconseguir 2 aparicions en premsa
escrita (La Vanguardia, Diari de Sant Cugat) i
en 7 portals digitals (ARCbcn, Idigital.cat, Via
Empresa, Webdom, Desenvolupament Rural,
Departament d’Empresa i Ocupació i ARCbcn). Al
maig es van registrar 2 aparicions més en premsa
(La Vanguardia i El Punt), i 4 impactes en digital
(EsEficiencia, Prefieres, ARCbcn, Calor y
Frio).

INTERVENCIONS:

IMATGES I VÍDEO RESUM

EMPRESES:

Presentació de quatre projectes innovadors en els
camp de l’Eficiència Energètica:
• Cluster Rhône-Alpes Éco-energies
• Allia Renovables
• ARCbcn

Acte presentat per la periodista Núria Solé. Benvinguda, a càrrec del Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i del president del CEEC,
Albert Mitjà.
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COMUNICACIÓ: APARICIONS ALS MITJANS
Com cada any, al llarg d’aquest 2015, el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya ha tingut diverses
aparicions en els mitjans de comunicació, tant digitals com en premsa escrita.
En contraposició a la resta d’anys, la major activitat en els mitjans no ve promoguda per la Nit de
l’Eficiència, sino que el manifest de 28 organitzacions contràries al RD d’Autoconsum del Govern
Espanyol i la inauguració dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics corresponents al
projecte EV-Friendly han estat les notícies que més han aparegut en els mitjans:

14
Amb un total de 14 aparicions digitals, una d’elles
a La Vanguardia, i una aparició en premsa escrita, també a La Vanguardia i valorada en més de
4.500 euros, la notícia dels punts de recàrrega
de vehicles elèctrics a l’estació de Martorell, ha
estat la segona acció més mediàtica.

50
El manifest s’ha convertit en
una de les dues publicacions
de referència d’aquest any
amb aparicions a La Vanguardia, El Mundo, Europa Press,
Expansión o Yahoo.

12
La Nit de l’Eficiència completa el podi, amb un total de 12
aparicions digitals i una en premsa escrita (a La Vanguardia
i també valorada en més de
4.000 euros).
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EVOLUCIÓ DE LES APARICIONS ALS MITJANS

Pla Estratègic

Durant l’any 2015 s’ha produït un augment molt
substancial de les aparicions del CEEC als mitjans
de comunicació, com a reflex d’un canvi en la política de comunicació de la nostra associació.

109

Nit de l’Eficiència
Comunicació

0

1
RADIO

11

15

PREMSA
ESCRITA

14

2014
2015

PREMSA
DIGITAL

Així les aparicions en els mitjans de comunicació
durant del 2015 es resumeixen de la
següent manera: 15 publicacions en premsa escrita, 109 publicacions en premsa digital i 1 aparició a
la ràdio.
Sense cap mena de dubte, un pas endavant respecte l’ any 2014.

CAL DESTACAR ALGUNS FETS:

··

Notícia a La Vanguardia (14/06/15) sobre l’autoconsum energètic, on es
menciona la jornada que van realitzar el CEEC i l’ICAEN conjuntament
sobre projectes d’autoconsum en el sector agropecuari, i valorat
en més de 30.000 euros.

··

Article d’opinió a La Vanguardia (23/08/15) del President del CEEC,
Albert Mitjà, i valorat en més de 15.000 euros.

··

Notícia El Periódico sobre la potència eòlica (12/09/15) valorada
en més de 30.000 euros.

··

Aparició d’Albert Mitjà al programa ‘La Vida’de Catalunya Ràdio per
parlar de la tarifa horària (19/10/15).
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NEWSLETTER
A continuació es mostren les dades de l’evolució de la Newsletter des
de gener de 2015.

Pla Estratègic
Nit de l’Eficiència
Comunicació

Suscriptors
Open rate
Clicks

OPEN RATE: nombre
de destinataris que han
obert la newsletter des
de la safata d’entrada
del seu correu.
CLICKS: nombre de
persones que han fet
click a l’enllaç proporcionat a la newsletter un
cop oberta.

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 2015 / 29

y

p

Inici
Benvinguda
L’Associació
Què és el CEEC?
La missió del CEEC
Estructura organitzativa
Socis
Junta Directiva
Equip de gestió del CEEC
Pla Estratègic
Nit de l’Eficiència

NOU LOGOTIP DEL CEEC
Mitjançant un concurs entre totes les Escoles de Disseny de Catalunya, durant
el 2015 s’ha fet una modificació de la imatge i el logotip del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC). L’autor del logotip actual del CEEC és el
dissenyador Jairo Villa.

Comunicació
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XARXES SOCIALS
TWITTER
L’ús d’aquesta eina és de vital importància per la visibilitat i el valor de marca
del CEEC. Durant l’any 2015, aquest ha estat el balanç de creixement al Twitter:

Comunicació

528

SEGUIDORS
NOUS

706
TWEETS

LINKEDIN
El Grup de Linkedin <<Eficiència Energètica Avui>> s’ha creat com a resposta a
al necessitat de ser més presents que mai en les noves formes de comunicació.
Mitjançant aquest grup volem mantenir informats a tots aquells professionals
relacionats amb l’àmbit de l’eficiència energètica del que es fa al CEEC, potenciar el negoci de l’eficiència energètica i crear-hi debat
És un espai on professionals, empreses, associacions i altres institucions i
organitzacions poden entrar en contacte per crear i/o enfortir relacions per
impulsar l’eficiència energètica.
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