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Després de 6 anys dedicats a consolidar-se com a referent 
de l’e� ciència energètica a Catalunya, podem a� rmar que la 
feina feta ha servit per rea� rmar un sector que ha de ser el 
pilar d’un model econòmic sostenible i de creació de llocs de 
treball quali� cats. Durant l’any 2012 s’han a� ançat les línies 
principals d’actuació del Clúster d’E� ciència Energètica de 
Catalunya i s’ha promogut la participació en projectes innova-
dors en aquest camp.

Dins dels objectius del CEEC per a l’exercici 2012-2013 cal 
destacar el desenvolupament de nous models que apor-
tin activitat i negoci a aquest mercat emergent que és l’e� -
ciència energètica, i en aquest sentit, s’han obtingut resultats 
destacats en  la col·laboració entre empreses en els grups de 
treball. La feina amb les administracions també ha estat un 
punt remarcable així com la difusió del Clúster davant d’or-
ganitzacions i empreses per aconseguir que es reconegui el 
CEEC com a referent en l’àmbit de l’e� ciència energètica i la 
sostenibilitat a Catalunya. 

El Pla Estratègic 2012-2014, elaborat durant l’any 2011 amb la 
intenció de fer créixer l’entitat amb una visió clara de futur, per-
met re� exionar sobre l’estratègia a seguir per part del CEEC i 
per de� nir els objectius i les línies estratègiques de l’organit-
zació, que serviran de marc de referència per desenvolupar i 
implementar aquest pla durant l’any 2013. L’activitat dels nos-
tres grups de treball, així com la realització de projectes pilot i 
la participació en projectes europeus, potencien la innovació 
col·laborativa, una clara aposta del CEEC. La creació d’espais 
de networking, jornades i d’esdeveniments, ha permès en-
trar en contacte amb diferents empreses i organitzacions per 
tal de donar con� ança al mercat i servir d’assessorament a 
clients potencials de les entitats associades al CEEC. En 
aquest sentit, la potenciació del negoci de les empreses asso-
ciades, la constant relació i col·laboració amb les administra-
cions públiques i la divulgació de les activitats del CEEC és un 
punt clau per continuar creixent i esdevenir un referent en el 
sector de l’e� ciència energètica i sostenibilitat. 

Durant l’any 2012 s’ha treballat especialment per oferir un 
ampli ventall de serveis als associats del CEEC. Jornades de 

networking, visibilitat, ajut a la internacionalització de les em-
preses i la comunicació interna. Un acord amb l’Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC) també ha permès 
que els associats del CEEC tinguin accés a la informació so-
bre novetats normatives i licitacions públiques. La bona gestió 
del Clúster ha permès treballar de manera més e� cient per 
augmentar el nombre de socis. Treballar en pro d’un equilibri 
pressupostari de resultat positiu i en la cerca de � nançament.

També s’ha fet un esforç per seguir consolidant les ESE (Em-
preses de Serveis Energètics) com una forma e� cient i � able 
d’implantar l’e� ciència energètica en els edi� cis, en els en-
torns urbans i industrials del país. Per aquest motiu hem par-
ticipat amb les administracions locals i amb la Generalitat per 
establir els criteris de contractació pública que facilitin tant 
a l’usuari � nal com a les empreses la realització d’e� ciència 
energètica en format ESE.   

La difusió i la divulgació de les activitats, posicionament i 
altres temes del CEEC referents a la comunicació han estat 
gestionades pel Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya. S’ha treballat fort per 
difondre els actes i les jornades organitzades pel Clúster amb 
constant relació amb els mitjans de comunicació i organitza-
cions relacionades i s’ha reforçat la participació dels socis en 
aquests mitjans per tal que el CEEC tingui veu més enllà i pu-
gui esdevenir un ens de consulta i un referent tant per a les 
administracions públiques, com per a empreses o la mateixa 
societat.

És desig de la direcció del Clúster continuar amb la tasca rea-
litzada � ns ara i assegurar-ne la viabilitat. Hem de dir que es-
tem molt orgullosos dels èxits aconseguits, gràcies a l’esforç 
tant dels membres com de les persones que treballen direc-
tament pel Clúster i que esperem arribar a celebrar-ne molts 
més, i estem orgullosos també de l’espai que representa el 
Clúster on tots els socis tenen i tindran una participació reco-
neguda i on sempre estarem esperant persones i empreses, 
que mostren un clar interès per l’e� ciència energètica a Cata-
lunya  i per aconseguir un territori i una societat més consci-
enciada i sostenible.

CARLES XAVIER ALBÀ 

President del Clúster 
d’E� ciència Energètica 

de Catalunya

ALBERT GINESTÀ

Vicepresident del Clúster 
d’E� ciència Energètica 
de Catalunya

El CEEC, un referent en el sector de 
l’eficiència energètica



L’ASSOCIACIÓ
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El CEEC és un ens que, a través de la col·laboració entre les empreses i les en-
titats associades procedents dels àmbits tecnològic, de recerca, institucional, 
regulador, industrial, informatiu i de negoci, té per � nalitat impulsar l’àmbit de 
l’e� ciència energètica.
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L’ASSOCIACIÓ

ELS OBJECTIUS DEL CEEC
El CEEC es constitueix com a Agrupació Empresarial Inno-
vadora (AEI) sense afany de lucre que agrupa les empreses i 
entitats que en les seves activitats promocionen o desenvo-
lupen productes o serveis relacionats amb l’e� ciència ener-
gètica en els sectors següents: edi� cis, mobilitat, serveis 
públics, indústria i formació. Concretament, els objectius del 
CEEC són:

• Desenvolupar la innovació col·laborativa entre els associats
• Potenciar el negoci de les empreses associades
• Convertir el CEEC en referent en l’àmbit de l’e� ciència energè-
tica i la sostenibilitat
• Donar serveis als associats (espais 2.0, realització d’actes, sis-
tema d’alertes de normatives, internacionalització, visites...)
• Gestionar e� cientment els recursos economico� nancers de 
l’associació

ACTUACIONS
El CEEC es basa en la col·laboració entre les empreses i en-
titats associades per obtenir-ne els bene� cis derivats de la 
seva sinergia. Per això, es de� neixen diverses accions:

• Potenciar la qualitat dels grups de treball i identi� car-ne  
les mancances 

• Impulsar els emprenedors i la recerca en àmbits inno-
vadors

• Realitzar projectes pilot en els grups treball
• Presentar projectes europeus amb tercers socis 
• Fer aliances amb experts de projectes europeus per a la 

presentació de projectes 
• Comercialitzar els projectes pilot
• Impulsar espais 2.0 (Twitter, Linkedin, etc.)
• Potenciar els vincles amb entitats � nanceres i jurídiques 

per desenvolupar models ESE
• Combatre les barreres en l’àmbit de les ESE
• Potenciar les visites institucionals des de l’associació
• Desenvolupar un sistema d’alertes de normativa, convo-

catòries i concursos
• Promoure la internacionalització de l’associació
• Realitzar visites periòdiques presencials als associats 

del CEEC
• Augmentar el nombre de socis del CEEC des de la pre-

missa de la qualitat

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
El CEEC compta amb l’estructura organitzativa següent:

BALANÇ DE L’ANY 2012

El 2012 ha estat un any d’assentament de les línies principals 
d’actuació del CEEC i d’obertura a projectes innovadors en 
l’e� ciència energètica a Catalunya.

Destaquen, per exemple, els resultats de la col·laboració entre 
empreses en els grups de treball. En aquest sentit, un dels 
objectius que el CEEC s’ha marcat durant els exercicis 2012 i 
2013 ha estat desenvolupar nous models validats que aportin 
activitat i negoci en aquest mercat emergent que és l’e� cièn-
cia energètica.

Durant el 2012, el nombre d’associats al CEEC ha seguit crei-
xent. Per tal que el major nombre possible d’associats pogués 
participar en els grups de treball, s’ha facilitat la creació de 
nous grups en diferents àmbits de l’e� ciència energètica, les 
energies renovables i la sostenibilitat, tot fent ús de la xarxa de 
relacions que s’estableixen entre ells dins l’associació. 

Un altre aspecte a destacar és que s’ha impulsat intensament 
el treball amb les administracions i s’ha potenciat la difusió de 
l’associació davant d’organitzacions i empreses per aconse-
guir que es reconegui el CEEC com a referent en l’àmbit de 
l’e� ciència energètica i la sostenibilitat a Catalunya.

PLA ESTRATÈGIC CEEC 
2012-2014
A principis de l’any 2012, la direcció del CEEC ha elaborat un 
pla estratègic de l’entitat, de caràcter triennal (anys 2012 a 
2014), amb l’objectiu de de� nir aquells àmbits estratègics en 
què l’associació vol mantenir o millorar els seus serveis als 
associats i així focalitzar-ne l’activitat. Cal dir que per a l’ela-
boració d’aquest Pla s’han tingut molt en compte els resul-
tats de l’enquesta de valoració de l’entitat que els associats 
van fer arribar al CEEC a � nals de l’any 2011, informe que es 
troba disponible a la pàgina web del CEEC.

Així doncs, els objectius i línies estratègiques del Pla Estratè-
gic del CEEC 2012-2014 són els següents:

1. Innovació col·laborativa 
a. Desenvolupar productes i serveis innovadors mitjançant 
els grups de treball
b. Impulsar la realització de projectes pilot
c. Participar en projectes europeus

2. Potenciació del negoci de les empreses associades
a. Donar con� ança al mercat a través de projectes demos-
tradors
b. Crear espais de networking
c. Assessorar  potencials clients de les entitats associades 
al CEEC
d. Desenvolupar els serveis energètics

3. Ser referent en e� ciència energètica i sostenibilitat
a. Fer d’interlocutor amb les administracions públiques
b. Participar en projectes europeus
c. Dur a terme la comunicació externa
d. Difondre i divulgar

4. Serveis als associats
a. Networking
b. Visibilitat
c. Informació sobre novetats normatives i licitacions pú-
bliques
d. Ajut a la internacionalització de les empreses
e. Comunicació interna

5. Gestió e� cient
a. Nombre d’associats (procés qualitatiu)
b. Principi d’equilibri pressupostari de resultat positiu
c. Cerca de � nançament

Es pretén que aquest Pla Estratègic sigui � exible, de tal ma-
nera que si es detecten objectius o línies estratègiques que 
la Junta Directiva del CEEC considera que caldria introduir 
o eliminar del Pla, es farà amb l’objectiu, com sempre, de 
millorar la gestió de l’entitat i els serveis als associats. Les 
propostes de millora del Pla Estratègic poden venir també 
d’associats que no pertanyin a la Junta Directiva de l’entitat; 
per exemple a � nals de l’any 2012 s’ha enviat una nova en-
questa de satisfacció dels associats que servirà per aquest 
objectiu concret entre d’altres.

En el moment de tancament de l’any 2012, les activitats 
dutes a terme en cadascun dels objectius i línies estratè-
giques són les que s’indiquen al quadre següent de segui-
ment del Pla. 

PRESIDENT

COMITÈ EXECUTIU

JUNTA DIRECTIVAASSEMBLEA 
D’ASSOCIATS

GERENT
SECRETARIA TÈCNICA



PLA ESTRATÈGIC 2012-2014

OBJECTIUS - LÍNIES - ACCIONS TANCAMENT 2012 OBJECTIUS / 
INDICADORS

VALOR 
2012

1. INNOVACIÓ COL·LABORATIVA
a) Desenvolupar productes i serveis innovadors mitjançant els grups de treball

Potenciar qualitat dels grups de treball/Actualitzar mapa 
dels grups

Grups que tanquen: GT MARIE, GT ESE en residències.
GT que passen a stand by: GT Low Cost.
Treball de noves iniciatives abans de crear els grups pròpiament: Foneria Condals, Ecodisseny.
Ajuts aconseguits per potenciar les tasques de dos grups de treball concrets: Supermercats sostenibles, Mobilitat e� cient.
Nombre de GT ACTIUS a desembre 2012: 19.

Nombre de grups de 
treball actius

19

Identi� car mancances en el mapa de grups de treball
Finançament de les ESE.
Certi� cació Energètica d’Edi� cis.

Identi� cació de man-
cances + accions per 
aconseguir un mapa de 
GT més complert

Potenciar emprenedors i recerca en àmbits innovadors
Informació via Twitter, web i newsletter sobre el Programa INNVIERTE del CDTI (Ministeri d’Economia i Competititvitat).
Reunió fons Fundación Repsol.

-

b) Impulsar la realització de projectes pilot

Realitzar projectes pilot dels grups treball
GT HVAC, ESCO en centres educatius, GT Granges ramaderes, GT Façanes Intel·ligents, GT MARIE, GT VE - Estudi IVEA i Guia instal·lació de recàrrega en aparcaments 
privats comunitaris.

Nombre de nous pro-
jectes pilot en marxa

6

Divulgar els projectes pilot
HVAC - estudi recuperació de calor.
GT VE: Estudi IVEA.

Nombre de projectes 
pilot divulgats

2

c) Participar en projectes europeus

Aliances amb experts en projectes europeus
DTES.
EnergyLab Foundation (Itàlia).
Plani� cat per al primer semestre de 2013

Nombre d’aliances 
noves
Nombre d’aliances 
mantingudes

4
0

Presentar projectes europeus

5 projectes presentats el 2012:
1- Clustering of Clusters process in Energy Ef� ciency for Buildings and Grids (KIM BCN - Knowledge Innovation Market Barcelona). NO adjudicat.
2- Energy Ef� ciency for Intelligent Integrated Industrial Improvement (EnergyLab Foundation, Itàlia). NO adjudicat.
3- EnergizeSME (Ajuntament de Terrassa). Pendent de conèixer la resolució.
4- Formació pràctica en EE (Glasgow Caledonian University - Fundació Eduard Soler). Pendent de conèixer la resolució.
5- Servei Ocupació de Catalunya. Pendent de conèixer la resolució.

Nombre de projectes 
europeus presentats
Nombre de projectes 
europeus adjudicats

5
0

2. POTENCIAR EL NEGOCI DE LES EMPRESES ASSOCIADES 
a) Donar confi ança al mercat a través de projectes demostradors 

Comercialitzar els projectes pilot -

Impulsar espais 2.0 Twitter.

S’ha creat (gener 2012) 
i gestionat el compte 
de Twitter del CEEC 
(nombre de seguidors a 
31/12/2012: 450)

-

b) Crear espais de networking

Realitzar actes en funció del per� l

Jornades de networking realitzades:
1- Jornada de networking a nivell directiu.
2- Jornada de networking entre les ESE, les PIME i centres tecnològics o de recerca.
3- Assemblea General Ordinària CEEC.

Altres jornades organitzades pel CEEC:
4- EE i Serveis Energètics en el Sector Químic.
5- Projecte IVEA: Implantació de Vehicles Elèctrics i Avançats.
6- Presentació Programa Intelligent Energy Europe.
7- Futura ITC - BT 52 del Vehicle Elèctric (dins d’Expoelectric).

Nombre de jornades 
CEEC

7



c) Assessorar potencials de les empreses i entitats associades al CEEC 

Analitzar la possibilitat real d’assessorament Plani� cat per al segon semestre 2013. -

d) Desenvolupament dels serveis energètics 

Potenciar els vincles amb entitats � nanceres Reunions/calls amb: Banc de Sabadell, Caixa Bank, Catalunya Caixa.

Establiment dels pri-
mers contactes (2012)
Reforçar relacions amb 
les entitats � nanceres 
(2013)

4
-

Combatre les barreres ESCO
Existència de diferents GT sobre el model ESE.
Anàlisis/documents elaborats sobre viabilitat de les ESE: GT ESE Concessions, GT MARIE, ESE en la gestió energètica d’edi� cis, ESE en residències, ESE en consums 
elèctrics d’edi� cis.

Nombre de GT sobre 
ESE

6

Potenciar els vincles amb entitats jurídiques En concret amb Manubens.

Nombre d’entitats 
jurídiques amb qui 
s’estableixen vincles de 
col·laboració.

1

3. Ser referent en e� ciència energètica i sostenibilitat 

a) Interlocució amb les administracions públiques 

Reunions institucionals

Reunions del 2012:
1- President de la Generalitat en el marc d’una reunió de clústers catalans.
2- IDAE.
3- Reunions periòdiques a nivell directiu CEEC - ICAEN (Directora).
4- Diputació de Barcelona.
5- Departament Empresa i Ocupació: diverses reunions amb: conseller Mena, director executiu ACC10 (Jordi Serret), conseller delegat ACC10 (Josep Moragas). consell 
rector ACC10.
6- Agència de l’Habitatge de Catalunya (gerent: José Pablo Rodríguez).
7- Agència de l’Energia de Barcelona (directora: Cristina Castells).
8- Federació de Municipis de Catalunya.
9- Associació Catalana de Municipis.
10- Cambra de Comerç de Barcelona.
11- INCASÒL.
12- Departament d’Interior.
13 - Departament de Justícia.
14- Departament de Territori i Sostenibilitat - DG Qualitat Ambiental.

Conservar relacions 
amb les institucions
Iniciar contactes amb 
noves institucions (de-
terminar prioritats)

Participació/proposta de modi� cacions normatives

Durant el 2012 hem participat en:
1- Modi� cació Llei de propietat horitzontal catalana (Codi Civil), pendent de resolució, a través del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i del grup 
de treball en Infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric.
2- ITC - BT 52, a través del del grup de treball en Infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric.
3- PECAC 2020: participació en les sessions públiques sectorials, enviament i seguiment de comentaris i millores.
4- En procés: membre “AMIC” de la Plataforma para el Autoconsumo Energético .

Nombre de norma-
tives en les quals hem 
participat

4

b) Participació en projectes europeus

Aliances amb experts de projectes europeus Plani� cat per al primer semestre 2013.

Presentar projectes europeus Veure punt 1c

c) Comunicació externa

Creació base de dades de mitjans comunicació
Base de dades: 50 registres generalistes, especialitzats i online.
Actualització de la base de dades de portaveus (per renovació Junta Directiva).

Creació base de dades Ok

Fer una acció anual mediàtica En elaboració per executar al primer semestre 2013, Nit de l’e� ciència.

Nombre d’actes anuals 
mediàtics
Repercussió en mitjans 
de comunicació

-
-

Millores del web CEEC Es contracta la creació d’una nova pàgina web.
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Gestions amb els mitjans de comunicació

Aparició a La Vanguardia (17/12/2012).
Aparició habitual en mitjans de comunicació digitals.
Reunió Agustí Sala (El Periódico).
Article a la revista Medi Ambient, Tecnologia i Cultura del DTES (article enviat, la revista encara no s’ha publicat).
Preparació d’un guió per participar a Catalunya Ràdio.
Gestió publicació article Revista SAM de la DIBA (article enviat, la revista encara no s’ha publicat).
Gestió article per a Catalunya Empresarial.
Gestions per publicar la jornada “E� ciència Energètica i Serveis Energètics al Sector Químic”:  publicació a l’agenda de Sostenible.cat, ESEe� ciencia.es i ICAEN.
Reunió amb Antonio Cerrillo, de La Vanguardia.
Adaptació i enviament de l’estudi sobre pèrdues energètiques del grup HVAC per als mitjans de comunicació a TV3.
Gestió i enviament del material grà� c per a la revista Grupo Tec Mared (Albert Cot - vídeoentrevista).
12 aparicions als mitjans de comunicació 2012.

Nombre d’aparicions en 
mitjans generalistes
Nombre d’aparicions en 
mitjans especialitzats

12
7

Notes de premsa, posicionament com a associació sobre 
temes d’actualitat

Directiva E� ciència Energètica.
Smart Cities .
Notes de premsa de tots els actes organitzats o amb participació del CEEC.

Nombre d’aparicions en 
mitjans generalistes
Nombre d’aparicions en 
mitjans especialitzats

d) Difondre/divulgar

Crear base de dades externa (institucional) Base de dades: 150 registres.
Creació de la base de 
dades

OK

Incorporar logos CEEC a les  empreses Totes les empreses han estat contactades (88 registres).

Enviar informació i documentació d’interès als associats Setmanalment, enviament d’un correu informatiu sobre les jornades de la setmana següent (en elaboració).

e) Formació

Fer un pla de formació per al CEEC Primer curs fet (novembre 2012).

Establir col·laboracions amb agents del sector
Convenis estaberts: 
1- La Salle  (conveni signat 22/11/2012).
IL3-UB (conveni signat des del 14/04/2011).

Nombre de 
col·laboracions inicia-
des
Seguiment 
col·laboracions prèvies

1

Grau de com-
pliment

4. SERVEIS ALS ASSOCIATS

Descomptes en � res i congressos

IV EV Battery Forum (30% de decompte).
II Congreso Español Domótica (33% de descompte).
Global Clean Energy Forum (85% de descompte).
I Congreso Smart Grids (20% de descompte).
Smart City Expo World Congress (25% de descompte).

Nombre de � res i 
congressos amb 
descompte per als socis 
del CEEC

Descomptes en cursos de formació
IL3-UB, Màster en E� ciència Energètica.
Curs sobre aspectes jurídics en la contractació de les ESE.
Cambra de Comerç de Terrassa, curs sobre Com reduir els costos energètics a l’empresa.

a) Networking

Impuls espais 2.0 Implus a Twitter.

Fer actes en funció del per� l Ídem 2.b).

b) Visibilitat

Fer vídeos de les empreses del CEEC relacionats amb 
l’EE

Previst 1 vídeo 2012, 4 vídeos 2013. Primer vídeo en elaboració (vehicle elèctric).
Nombre de vídeos 
divulgatius

0

Espai newsletter
Espai � x per als socis del CEEC per tal de fer difusió dels seus projectes en EE. Es penjaran tots en el nou espai de “Publicacions” del web del CEEC.
Recull d’aparicions als mitjans i resum a la newsletter.
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Presència de logos associats en tots els canals En elaboració.

Participació del CEEC en jornades 11 jornades durant el 2012.

Participació de socis del CEEC en jornades, representant 
el CEEC (...)

6 jornades durant el 2012.

c) Informació sobre novetats normatives i licitacions públiques  

Cercador de normativa i informació de novetats en 
l’àmbit de l’energia.

Contractat i actualment enviament per correu electrònic als socis, a l’espera de tenir a punt el servei via pàgina web i newsletter.
S’organitzaran cursos de formació per a la utilització d’aquestes eines (tallers de normativa COEIC).

d) Ajut a la internacionalització de les empreses

Enquesta i mapa de la situació internacional dels socis i 
les seves experiències internacionals

S’executa enquesta a � nal 2012 i es publiquen resultats a pàgina web.

Promoure la participació en missions internacionals 
(ACC10)

S’està treballant, en el marc del projecte MARIE, una missió internacional a Itàlia per al maig 2013.

e) Comunicació interna

Millorar newsletter-monitorització En procés.

Difondre Manual d’Accollida per a les noves empreses OK.

Visites presencials/trucades associats (els CEO) En elaboració.

Altres accions de comunicació interna
Informació i avisos sobre la possibilitat de consultar les actes de la Junta Directiva a través del web del CEEC.
Enviament i resultats de l’enquesta de valoració CEEC 2012.
Enviament i disponibilitat a la pàgina web del llistat de membres i dades de contacte dels socis.

5. GESTIÓ EFICIENT DE L’ASSOCIACIÓ
a) Nombre d’associats (procés qualitatiu)

Augment net quantitatiu del nombre de socis Saldo net de noves adhesions 2012: +12 (27 altes, 15 baixes). Nombre de socis a 31/12/2012: 121.

Augment net socis institucionals 2012: DTES, DIBA.

b) Principi d’equilibri pressupostari de resultat positiu

Mantenir un superàvit del volum de negoci Assolit, veure pressupost.

c) Cerca de � nançament (gestió d’ajuts i de subvencions)

Fer un pla d’ingressos del CEEC
Una subvenció directa per al CEEC aconseguida l’any 2012 procedent del MINETUR i ingressos procedents de les subvencions gestionades per als socis del CEEC 
(comissió del 20%).
Noves fonts d’ingressos per la redacció d’articles i cursos de formació.



2120

MEMBRES ASSOCIATS
El CEEC ha tancat l’any 2012 amb un total de 110 associats: 

SOCIS FUNDADORS

SOCIS NUMERARIS

SOCIS COL·LABORADORS
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SOCIS EMPRENEDORS

Daniel Trisant



GRUPS DE 
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GRUPS DE TREBALL

GRUPS DE TREBALL
Els grups de treball són els actius principals del CEEC, a 
través d’aquests grups es pretén fomentar la innovació 
en e� ciència energètica en les diferents àrees: edi� cació, 
mobilitat, serveis públics i indústria. Mitjançant els grups, 
els membres associats al CEEC poden desenvolupar nous 
productes, o tecnologies o serveis en e� ciència energètica 
i especialitzar-se en sectors concrets per tal de diferenciar-
se de la competència i esdevenir per tant més competitius. 
A més, el CEEC promou també a través d’un grup de tre-
ball la formació de professionals en e� ciència energètica.

Aquests grups estan formats, en general, entre 4 i 6 socis 
del CEEC, es reuneixen periòdicament per analitzar o pro-
moure noves oportunitats de negoci; això fa  que es gene-
rin sinergies i relacions de con� ança entre ells. Els diferents 
participants del grup adquireixen, així, progressivament un 
coneixement profund sobre les respectives àrees d’espe-
cialitat i hi sorgeixen de manera habitual col·laboracions 
en diferents projectes de l’activitat diària. Així doncs, els 
grups de treball no són res més que espais de networking 
entre els associats, on l’actitud proactiva dels membres és 

bàsica per generar-hi col·laboracions estables.

Els grups de treball del CEEC són habitualment grups reduïts, 
amb l’objectiu de mantenir-ne l’operativitat i facilitar l’establi-
ment de relacions de con� ança. Per això, els membres d’un 
grup poden decidir no permetre-hi l’entrada de nous membres. 

D’altra banda, per tal que cap soci no es vegi sense la possi-
bilitat de participar en un grup de treball en el si del CEEC, la 
direcció de l’entitat facilita la creació de nous grups sempre que 
la iniciativa de la creació provingui d’un associat que es com-
prometi a liderar i coordinar el grup, comptant sempre amb el 
suport de la gerència de l’associació.

Durant el 2012, han estat actius 21 grups de treball en el CEEC. 
Alguns d’aquests grups n’han assolit els objectius o han supe-
rat una etapa concreta de l’activitat plantejada; en el primer cas 
s’ha tancat  el grup, per facilitar la participació de les empreses 
en altres grups, mentre que en el segon cas s’ha deixat el grup 
en situació de stand by � ns que sorgeixin noves oportunitats 
per al grup. Però la majoria de grups  continuen actius. A con-
tinuació hi ha un resum de l’activitat més destacada de cada 
grup de treball:

IDEA
Desenvolupament i de� -
nició de la proposta

Aprovació de la creació 
del GT

Creació del GT

» Detecció d’un àmbit 
o sector amb potencial 
d’estalvi energètic i 
d’interès estratègic per 
a l’empresa

» Iniciativa d’un mem-
bre associat del CEEC

» Estratègia
» Objectius
» Línies de treball
» Membres per integrar 
al grup

Noves oportunitats de negoci:
» Posicionament del sector empresarial
» Difusió d’una tecnologia o servei innovador
» Desenvolupament de solucions globals
» Projectes comercials
» Etc.

» Presentació al Comitè 
Executiu CEEC

» Inici de l’activitat al 
grup

Integració de renovables en l’edifi cació 

(GT IRE) (COMSA-EMTE)

HVAC - Recuperació d’energia de l’aire 

de renovació (ventilació) (SOLER&PALAU)

Façanes intel·ligents (ALTEN)

ESCO per a centres educatius i de for-

mació (ENERTIKA)

Supermercats sostenibles (ECLIMAN)

ESE en consums elèctrics (ISTEM)

Contractació ESE per a la gestió energè-

tica en edifi cis del sector terciari (Gassó)

Efi ciència energètica i sostenibilitat en el 

sector hoteler (SaAs)

Efi ciència energètica a centres universi-

taris i de recerca (Armengol Enginyers)

ESE en concessions (CEEC)

Efi ciència energètica en projectes del 

sector low-cost (IBINSER) – grup en stand 

by

Projecte europeu MARIE (CEEC) – grup 

tancat

Infraestructura de recàrrega 

del vehicle elèctric (CEEC)

Mobilitat efi cient (COMSA 

EMTE)

Smart Cities - Smart Grids 

(COMSA EMTE)

Xarxes de fred i calor de 

districte - DHC (AGEFRED)

Efi ciència energètica en 

túnels (GPO)

Les ESE en licitacions dels 

serveis energètics a l’enllu-

menat públic (CEEC)

Efi ciència energètica en 

processos industrials (KROM-

SCHROEDER) 

Efi ciència energètica en 

granges ramaderes (KROM-

SCHROEDER)

Formació  (SCHNEIDER ELECTRIC)

EDIFICACIÓ MOBILITAT SERVEIS PÚBLICS INDÚSTRIA

FORMACIÓ

INDÚSTRIAINDÚSTRIA

Formació Formació 



Edifi cació
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OBJECTIUS DEL GT

• Estalvi d’energia convencional (de xarxa) en l’edifi cació mitjançant l’aprofi -

tament d’energies renovables amb viabilitat tecnicoeconòmica pel que fa 

la implantació. Les principals tecnologies per analitzar són:

- Fotovoltaica

- Biomassa

- Bomba de calor

- Recuperació tèrmica

- Emmagatzematge

• Identifi cació de solucions sostenibles, amb benefi cis econòmics i medi-

ambientals.

• Integració de les tecnologies en els sistemes de climatització d’edifi cis i 

gestió energètica.

• Millora de la gestió de la corba de demanda elèctrica.

• Millora del balanç energètic dels edifi cis en línia amb les directives europe-

es relatives als Near Zero Energy Buildings (NZEB).

• Involucrar l’usuari per tal de conscienciar-lo i conduir-lo cap la correcta 

fi losofi a respecte l’efi ciència energètica en edifi cis.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

• Anàlisi de la integració de tecnologies existents al mercat en relació a les 

energies renovables en l’edifi cació.

• Anàlisi de possibles aplicacions viables tècnicament i econòmicament.

• Anàlisi d’alternatives viables en substitució a tecnologies amb problemàti-

ques tècniques i de manteniment.

• Recerca d’emplaçaments per a la demostració de les alternatives tecno-

lògiques.

• Anàlisi del marc legal d’aplicació.

• Recerca de fi nançament i subvencions.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

• Estudi de possibles millores de les tecnologies i processos d’integració 

existents en el mercat. Anàlisi d’alternatives tecnològiques millors.

• Estudi econòmic comparatiu entre les diferents tecnologies existents 

al mercat. Defi nició de ràtios de costos marginals (€/Wp, €/m2, ...) sobre 

edifi cis tipus per facilitar-ne la implantació.

• Anàlisi de l’amortització de la inversió marginal en base a l’estalvi generat.

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Abril 2011

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
Línies de treball GT IRE:

• Defi nició del valor afegit (productes, serveis o 
solucions) que pot aportar cada empresa del 

grup a projectes per desenvolupar i defi nició de 
subgrups de treball per completar tota la cadena 

de valor.
• Implantació de les tecnologies IRE a edifi cis, 

manteniment i gestió.
• Participació a projectes d’R+D+i.

• Transferència de coneixement entre empreses 
del grup i divulgació (jornades, formació, web, 

publicacions, etc.).

Fortaleses:

• Varietat d’empreses i entitats per oferir solucions 
integrals a clients fi nals.

• Empreses i entitats amb llarga experiència en 
les solucions que ofereixen.

• Grans empreses amb capacitat de fi nançament 
de grans projectes.

Aspectes a millorar:
• Incorporar arquitectes com a prescriptors de 
sistemes de generació d’energia renovable en 

l’edifi cació.
• Incorporar fabricants d’equips i sistemes de 

INTEGRACIÓ DE RENOVABLES EN L’EDIFICACIÓ (GT IRE)

• Identifi cació d’edifi cis tipus (hospitals, escoles, ofi cines, centres esportius, etc.), tant 

d’obra nova com de rehabilitació i presentació de solucions paquetitzades.

• Elaboració d’una guia per conèixer de manera ràpida la viabilitat tècnica i econòmica de 

la implementació de solucions basades en energies renovables en un edifi ci existent.

• Recerca d’emplaçaments per a la implementació de les tecnologies IRE.

• Monitorització i anàlisi del consum energètic d’edifi cis. Identifi cació de mesures de millo-

ra en la gestió de la demanda energètica. Integració i anàlisi de tecnologies IRE en funció 

de les característiques de l’emplaçament.

• Implantació de les tecnologies a edifi cis, manteniment i gestió.

• Recerca de fi nançament i subvencions per als diferents models d’implementació: model 

ESCO, model b_EFIEN, model de càrrec fi x, model fi nançat per la propietat...

• Participació a projectes R+D+i a nivell regional, estatal i europeu.

• Anàlisi de la normativa de referència.

• Transferència de coneixements entre empreses del grup i divulgació.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT



GRUPS DE TREBALL

32 33

OBJECTIUS DEL GT

• Avaluar les pèrdues d’energia tèrmica sensible i latent tant en mode calor 

com en mode fred, associades a la climatització de l’aire de ventilació.

•  Permetre una avaluació ràpida sobre l’impacte que pot tenir l’ús d’un siste-

ma de recuperació d’energia.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

• Finalització de l’estudi de les pèrdues energètiques associades a la climatit-

zació de l’aire de renovació.

•  Publicació de l’article a la revista “El instalador” (Cubí, E.;Piquer, J.; Gamis-

sans, M.; Peters, C.  Estudio de las pérdidas energéticas asociadas a cli-

matización del aire de renovación, El Instalador, Grupo El Instalador, 2012. 

18-26).

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

• Intentar donar més difusió a l’estudi via altres mitjans impresos i audiovisuals.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Març 2011

COORDINADOR DEL GT:

S&P és el coordinador del grup HVAC.
IREC és el coordinador del subgrup de 

recuperació.

METODOLOGIA:
L’estudi s’ha realitzat en base als 

objectius i la metodologia defi nits en la 
primera reunió del grup. A partir d’aquí, 

el treball ha estat individual (cerca 
d’informació, elaboració de fulls de 

càlcul...) i en comunicació per correu 
electrònic, i només dues reunions de 

treball addicionals.

Pel que fa a la comunicació del mètode 
i els resultats, el coordinador del GT 
ha preparat els primers esborranys i 
els altres membres del grup els han 

comentat i complementat (novament 
via correu electrònic).

L’operativitat d’aquest grup de treball 
(i.e., resultats aconseguits / volum de 

reunions) rau en dos factors:

- La claredat dels seus objectius i el curt 
abast del projecte

- La reduïda mida del grup

HVAC - RECUPERACIÓ D’ENERGIA DE L’AIRE DE RENOVACIÓ 
(VENTILACIÓ)

OBJECTIUS DEL GT

•  Promoure o participar en projectes de millora de l’efi ciència energètica de l’envolu-

pant tèrmica dels edifi cis.

•  Desenvolupar el procediment per fer preestudis de millora de l’efi ciència energètica 

de façanes d’edifi cis nous o per rehabilitar.

•  Descobrir i potenciar les sinergies tècniques i comercials entre els diferents membres 

del grup de treball.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

• Presentació de la comunicació al congrés d’Edifi cis d’Energia quasi Nul·la.

• Col·laboració amb l’Agència d’Energia de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per 

fer un preestudi de la façana de l’edifi ci Novíssim.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

• Presentació a l’Ajuntament de Barcelona de l’informe del preestudi de la façana de 

l’edifi ci Novíssim.

• Completar l’estudi de rehabilitació de l’edifi ci corporatiu de FIATC.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Juliol 2010

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
• Treball en grup i reu-

nions segons necessitats 
de posada en comú els 

avançaments dels diferents 
projectes o treballs.

• Seguiment de visites 
comercials mitjançant llistat 

penjat al web. Les visites 
es fan en grups de dues 

empreses.

FAÇANES INTEL·LIGENTS
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OBJECTIUS DEL GT

Estudiar i desenvolupar solucions a mida per a la implementació del model de negoci 

d’empreses de serveis energètics en centres educatius.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

Descripció activitats realitzades:

•  Subministrament d’elements de camp de monitoratge.

•  Instal·lacions elements de monitoratge (2 centres).

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

Desenvolupar les operacions del projecte:

•  Finalitzar instal·lació d’elements de camp de monitoratge  (2 centres).

•  Implantar el sistema de gestió i control de registres.

•  Nova diagnosi de contractació i perfi l de consum.

•  Inventari instal·lacions.

•  Defi nir paràmetres de control de monitoratge (indicadors clau).

•  Control i seguiment dels indicadors clau.

•  Establir el pla de conducció i explotació d’instal·lacions.

•  Establir el programa d’actuacions (informació, formació, sensibilització i bones pràc-

tiques).

•  Sessions de formació i planifi cació d’actuacions.

•  Selecció d’inversions (low cost – normal cost).

•  Avaluació d’inversions normal cost i viabilitat ESCO.

•  Implantar inversions low cost i normal cost viables.

•  Avaluació de resultats.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Juliol 2010

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
• Defi nició clara de responsabili-
tats i aportacions individuals dels 

membres del GT al projecte. 
Avaluació econòmica de les 

aportacions.
• Avaluació dels resultats.

• Comunicació contínua entre 
membres sobre l’avenç del 

projecte.
• Interlocució i participació 
Clúster-Ajuntaments-DIBA.

ESCO PER A CENTRES EDUCATIUS I DE FORMACIÓ

OBJECTIUS DEL GT

Millorar l’ús dels recursos dels supermercats, i així augmentar la seva competitivitat 

i protegir el medi ambient, mitjançant la reducció de la demanda energètica global. 

Aquesta demanda energètica es concentra especialment en la refrigeració, climatitza-

ció i il·luminació.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

• Realització de 2 jornades per presentar el grup i les solucions que aquest pot aportar 

per reduir el consum energètic i l’impacte mediambiental dels supermercats i centres 

comercials.

• Presentació d’un cas pràctic, supermercat de 1.200 m2 en una nau aïllada, al qual 

s’apliquen tecnologies de les empreses del grup i s’aconsegueix una reducció de 

consum del 38%.

• Inici d’un projecte destinat a defi nir els càlculs i criteris que permetin establir una 

categorització dels supermercats a nivell energètic.

 

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

• Cercar supermercats pilot disposats a implementar les tecnologies proposades pel 

grup en totes les àrees i aplicar la nova categorització energètica.

• Realitzar activitats de promoció de la categorització de supermercats en l’àmbit pú-

blic i el privat, per tal que aquestes categories siguin acceptades pels supermercats 

i que s’estenguin més enllà de l’àmbit català, cap a tota la UE.

• Defi nir la continuació del projecte de categorització, per introduir-hi mesures de sos-

tenibilitat (emissions de CO2) i de confort, a més del consum energètic

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Abril 2011

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
• Defi nició clara dels objectius 

generals i de l’objectiu de 
cada reunió del grup (agenda 

ben defi nida).
• Reunions periòdiques amb 

representació de les 6 em-
preses del grup.

• Redacció d’una llista clara i 
concreta de tasques com a 
resultat de cada reunió amb 
l’assignació del responsable 
de la seva execució i d’una 

data de fi nalització. Les tas-
ques realitzades es presenten 

en cada reunió del grup.

SUPERMERCATS SOSTENIBLES
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OBJECTIUS DEL GT

Assaig del model ESE en consums elèctrics d’edifi cis. L’abast de l’ESE que es vol 

defi nir pretén la millora de qualsevol tipus de consum elèctric que no depengui de la 

temperatura exterior. 

Les millores es faran sobre la il·luminació, la ventilació, els motors, les bombes, la po-

tencia reactiva, els ascensors... i s’exclouran les actuacions sobre la climatització, ex-

cepte aquelles que tinguin relació amb optimitzar els horaris de l’encesa i l’apagada en 

funció de l’ús de l’edifi ci.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

Visites i replantejaments en instal·lacions de l’administració local.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

En la nova etapa del grup, es focalitzarà la realització de propostes en els sectors de la 

logística, la sanitat i l’administració pública supramunicipal.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Març 2011

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
• Reunions mensuals per a 
l’establiment d’estratègies, 
l’anàlisi de possibles clients 
i el tancament de propostes 

tècniques.
• Visites a instal·lacions i reu-
nions amb clients segons els 
requeriments dels projectes.

ESE EN CONSUMS ELÈCTRICS

OBJECTIUS DEL GT

Impulsar un nou model d’externalització de serveis energètics basat en gestió energètica 

a partir de l’optimització de la regulació, el manteniment i les bones pràctiques d’ús en 

edifi cis del sector terciari, on l’estalvi faci sostenible les despeses de funcionament i d’ex-

plotació del model.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

Anàlisi del mercat i oportunitats i reptes de futur:

• Estat de l’art

- Situació estatal- català

- Anàlisi d’altres mercats més madurs

- Estàndards ja existents relacionats

- Identifi cació de segments de mercats potencials

• Anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) sobre un model ESE per 

a la gestió energètica del mercat  català-estatal segons els diferents segments.

- Oportunitats/Necessitats del mercat

- Barreres per al desplegament del mercat (legals, culturals, tecnològiques…)

• Possibles elements per impulsar la creació del mercat (normatius, estandardització, 

fi nançament, legals, tècnics…).

Coordinació dels treballs del clúster per a l’elaboració de plecs de condicions ESE de 

gestió per a l’ICAEN.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

Defi nició dels models:

• Determinació dels criteris previs per a la viabilitat  de l’ESE en la gestió energètica.

- Defi nició dels aspectes a analitzar per fer el model de contracte. 

- Anàlisi de viabilitat del model d’externalització dels serveis energètics.

• Determinació de les eines TIC i consultoria.

- Defi nició dels models de contracte. 

- Elaboració del decàleg de presentació (document sintètic divulgatiu, presentació bàsi-

ca del concepte, abast, avantatges, fases...).

• Plantejament de possibles projectes exemplifi cadors.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Novembre 2011

COORDINADOR DEL GT:

INERGY (RSM Gassó Cimne 

Energy,sl)

METODOLOGIA:

Treball conjunt i reunions 

mensuals (segons neces-

sitats) de posada en comú 

dels avanços dels diferents 

projectes segons calendari de 

treball consensuat.

CONTRACTACIÓ ESE PER A LA GESTIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS DEL 
SECTOR TERCIARI
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OBJECTIUS DEL GT

• Elaboració d’un protocol de treball per a la millora de l’efi ciència energètica i de 

sostenibilitat en el sector hoteler, pretén familiaritzar el sector amb els contrac-

tes de col·laboració i la possibilitat d’externalitzar els serveis d’efi ciència en els 

establiments (ESE).

• Implementació del protocol com a mínim a 3 proves pilot, degudament monito-

ritzades, per a la comprovació i l’ajustament del protocol inicial.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

Reunions inicials, creació i presentació del grup, primer esborrany de protocol de 

treball.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

Elaboració del protocol de treball i implementació de la primera prova pilot.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Novembre 2011

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
• Aportació de l’experiència de 

cada empresa al protocol de 
treball per tal de defi nir un nou 
model de renovació energètica 

profunda i de sostenibilitat
• Establiment de contactes amb 

el sector hoteler i oferta d’una 
actuació pilot segons el protocol 

de treball a empreses determi-
nades. Obtenció del fi nança-

ment per a la implementació de 
la prova pilot / alternativament 
a través de l’accés a resultats 

de monitorització energètica de 
reformes existents.

• Avaluació del protocol segons 
resultats de la primera prova 

pilot i possible ajustament per a 
la millora del protocol abans de 

la implementació en les altres 
proves pilots.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT EN EL SECTOR HOTELER

OBJECTIUS DEL GT

•  Plans estratègics i d’acció per a la sostenibilitat i l’efi ciència energètica.

•  Impuls de les tecnologies per a l’efi ciència energètica (actives/ passives).

•  Models de negoci per a l’impuls de l’efi ciència energètica ESE. 

• Projectes pilot/tipus per a l’estudi i validació de les necessitats plantejades als centres 

universitaris i de recerca.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

• Defi nició de l’estratègia per presentar als centres universitaris i de recerca.

• Reunions amb els principals agents institucionals de l’àmbit universitari i de la recerca 

de Catalunya per validar les necessitats expressades o la redefi nició de l’estratègia 

plantejada.

• Conclusions de les reunions:

- Les universitats públiques tenen cobertes les necessitats amb personal intern o 

mitjançant els contractes actuals. A més  a més, no es té previst fer construcci-

ons noves i es preveuen poques ampliacions i/o reformes.

- Les universitats privades es troben en la mateixa situació que les públiques.

- En general mostren poc interès en els serveis oferts.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

•  Analitzar la possibilitat de reorientar el grup de treball amb nous objectius.

•  Defi nir una nova línia per poder-la presentar a les universitats i/o centres de recerca 

en una jornada.

•  Obrir el grup a altres membres del CEEC per tal de poder enriquir-lo i diversifi car el 

tipus de proposta a altres clients.

Límit d’èxit 1 any.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Desembre 2012

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
• Reunions dels membres del 

grup per analitzar els treballs 
previstos durant el 2013.

• Reunions amb agents institu-
cionals de l’àmbit universitari 
i de la recerca de Catalunya 
per analitzar la viabilitat de la 

jornada.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A CENTRES UNIVERSITARIS I DE RECERCA
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OBJECTIUS DEL GT

• Potenciar solucions efi cients energèticament, amb visió d’estalvi a mitjà i llarg termini, 

respectant les necessitats d’ajustar la despesa inicial.

• Defi nir els conceptes principals sobre els quals una instal·lació pot obtenir estalvis 

econòmics en comparació a una instal·lació convencional.

• Volem justifi car els canvis a la norma des de l’efi ciència energètica i sense reduir els 

valors de confort.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

• Situació en el mercat dels operadors anomenats low cost. Sectors: RETAIL – GIM-

NASOS – ALBERGS. Tendències rígides poc focalitzades a l’estalvi energètic.

• Es proposa treballar les solucions de manera transversal però remarcant les aplica-

cions següents:

- Retail: recuperadors d’aire no efi cients, potenciar el free-cooling, control d’en-

llumenat i d’horari.

- Gimnasos: recuperació de calor en els sistemes de producció, alternatives efi -

cients a les plaques solars, aprofi tar la llum natural.

- Albergs: sistemes centralitzats de volum variable, controls d’horaris.  

• Estudi de les opcions i la normativa aplicable.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

• Continuar amb els projectes relacionats amb els criteris d’efi ciència energètica en 

projectes amb una inversió ajustada.

• Elaboració d’un estudi comparatiu entre totes les solucions proposades i una instal-

lació convencional. 

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Setembre 2011

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:

Els continguts de les reunions 

mensuals s’aniran comple-

mentant a mesura que es facin 

les reunions.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PROJECTES DEL SECTOR LOW COST

OBJECTIUS DEL GT

Buscar una solució administrativa/jurídica per tal d’introduir els serveis energètics en 

una concessió i evitar haver de passar per una licitació, mitjançant una adjudicació 

directa a la concessionària existent de la instal·lació.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

• Creació del GT, convidant totes les empreses concessionàries presents a Catalunya 

(jutjats, comissaries, presons).

• Encàrrec al despatx d’advocats Manubens d’un informe legal sobre la viabilitat d’ad-

judicació directa de contractes ESE a les concessionàries existents. Els costos de 

l’informe són compartits entre les empreses del grup. 

• Finalització de l’informe legal de Manubens amb resultats positius per a les empre-

ses del grup: l’informe conclou que la solució lògica per a la implantació de serveis 

energètics en una concessió és mitjançant l’adjudicació directa a l’empresa conces-

sionària existent de les instal·lacions.

• Reunió amb la Generalitat de Catalunya (ICAEN, departaments de Justícia i d’Interior) 

per presentar els resultats de l’informe, i s’hi acorda l’execució de 2 projectes pilot (un 

edifi ci d’Interior i un altre de Justícia).

• Paral·lelament es fa un estudi de caire tècnic per estimar el potencial d’estalvi en les 

concessions a Catalunya (almenys les representades per aquest grup de treball).

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

• Selecció dels dos projectes pilot.

• Execució dels dos projectes pilot.

• Difusió dels resultats i promoció d’altres projectes en altres edifi cis.

• Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya durant tot el procés.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Gener 2012

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:

• Formació del GT amb totes 

aquelles empreses concessio-

nàries existents a Catalunya.

• Reunions periòdiques amb 

l’assistència de Manubens, 

que presenta als membres del 

grup els resultats de l’informe 

i col·labora en la presentació 

que es fa a la Generalitat de 

Catalunya.

ESE EN CONCESSIONS 
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OBJECTIUS DEL GT

Aquest grup de treball creat en el marc del projecte europeu MARIE (liderat pel DTES), 

s’emmarca en un paquet de treball del projecte coordinat per ACC1Ó. Aquest paquet 

té per objectiu principal defi nir un model de fi nançament integral per a la rehabilitació 

energètica d’edifi cis mitjançant mecanismes publicoprivats.

El CEEC participa en el projecte pilot del paquet de treball en el sentit d’establir un 

contracte de concessió d’obra pública i per l’explotació d’un servei d’interès general, el 

de la construcció i explotació d’unes instal·lacions centralitzades de producció de fred 

i calor per a dos edifi cis, un d’ofi cines i l’altre, d’habitatges.

Els objectius específi cs són:

• Redactar els plecs de licitacions tècniques, proposant un model ESE publicoprivat 

per a la licitació dels treballs. Per a aquesta tasca el CEEC compta amb el suport 

d’Àbac Enginyers, soci emprenedor del CEEC.

•  Validació dels plecs de licitació amb el sector empresarial (les empreses de serveis 

energètics - ESE).

TREBALLS REALITZATS EL 2012

• Creació del GT. 

• Elaboració dels plecs de licitacions tècniques del projecte.

• Defi nició dels requeriments mínims dels edifi cis objecte d’una licitació d’aquestes 

característiques per tal que sigui tècnicament i econòmicament viable i, per tant, 

existeixin les ESE que es presentaran al concurs associat al projecte.

• Tancament del GT per haver fi nalitzat les seves tasques.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

• No es preveu que el grup tingui activitat durant el 2013, ja que durant el 2012  ha 

assolit els objectius inicialment previstos i per tant el grup s’ha tancat.

• Malgrat tot, es preveu des del CEEC fer tasques de difusió dels resultats assolits pel 

grup, amb la participació puntual d’empreses del grup de treball.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR EDIFICACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 

Gener 2010

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
• Formació del GT amb totes 
aquelles empreses de serveis 
energètics del CEEC interes-

sades a participar-hi.
• Elaboració de la primera 
proposta de plecs per part 

d’Àbac Enginyers, soci em-
prenedor del CEEC.

PROJECTE EUROPEU MARIE



Mobilitat
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INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PER AL VEHICLE ELÈCTRIC

SECTOR MOBILITAT

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
2009

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
Treball en subgrups i reunions 

mensuals, segons necessitats, 
de posada en comú els avança-

ments dels diferents projectes.

OBJECTIUS DEL GT

• Detecció de barreres no tecnològiques en la implantació del vehicle elèctric a Catalu-

nya relacionades amb la infraestructura necessària de la recàrrega.

• Minimització d’aquestes barreres mitjançant la participació en modifi cacions norma-

tives, difusió de coneixement sobre la infraestructura del vehicle elèctric (elaboració 

de guies, estudis...), difusió en general, etc.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

• Participació en processos de modifi cacions de normativa relacionada amb el vehicle 

elèctric:

1. Instrucció 8/2012, de 28 de juny, de la Direcció General d’Energia, Mines i Segure-

tat Industrial, per la qual s’estableixen les normes d’aplicació de la normativa vigent 

per a les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics, amb el Departament 

d’Empresa i Ocupació a través de l’Institut Català d’Energia.

2. Esborrany de la ITC- BT 52 relativa a la instal·lació de punts de recàrrega del ve-

hicle elèctric, amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (MITyC), a través de 

l’Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico. Actualment el RD està en fase de 

revisió per part del MITyC.

3. Proposta de modifi cació del Codi civil per facilitar la instal·lació de punts de re-

càrrega en garatges privats en col·laboració amb el Col·legi d’Administradors de 

Finques de Barcelona i Lleida. Actualment la proposta està en fase de revisió per 

part de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques.

• Desenvolupament de la Guia de legalització d’una instal·lació de recàrrega en apar-

caments privats comunitaris, formada per dos documents diferenciats segons el pú-

blic objectiu: usuaris i professionals. 

• Execució de dos projectes pilot d’aplicació de la normativa existent per a la instal-

lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric en aparcaments privats (instal·lació i 

legalització dels punts). El detall d’aquests projectes s’inclouran a la guia descrita en 

el punt anterior.

• Inici d’elaboració d’un vídeo divulgatiu sobre el vehicle elèctric, amb l’objectiu de fer 

difusió sobre les bondats de la mobilitat elèctrica al públic general.

• Difusió del projecte IVEA (Implantació de Vehicles Elèctrics i Avançats), estudi sobre 

mobilitat elèctrica que proposa solucions concretes i recomanacions d’adequació 

de la política de mobilitat amb els requeriments del vehicle elèctric: organització d’un 

acte de presentació al Col·legi Ofi cial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb un 

centenar d’assistents, publicació d’un article als Fulls dels Enginyers, i presentació de 

l’estudi en jornades relacionades amb el vehicle elèctric.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

• Publicació de la Guia de legalització d’una instal·lació de recàrrega en aparcament 

privat comunitari. Difusió de la guia i dels projectes demostradors inclosos.

• Continuació dels treballs relatius al seguiment dels avenços de la ITC – BT 52 i de la 

proposta de modifi cació del Codi civil. Promoure i/o participar en altres modifi cacions 

normatives que es considerin oportunes.

• Elaboració i difusió del vídeo divulgatiu sobre el vehicle elèctric.

• Participació en jornades i altres accions de comunicació que es considerin d’interès.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT
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OBJECTIUS DEL GT

•  Redacció d’un llibre blanc de la mobilitat efi cient amb l’objectiu de recollir actuacions 

per millorar la mobilitat tot incloent-hi exemples d’implantació de mesures a ciutats. 

L’objectiu és que pugui ser utilitzat per tècnics de mobilitat d’ajuntaments o d’altres 

entitats a l’hora de prendre decisions.

•  Identifi car aquelles tecnologies o solucions de mobilitat de darrera generació que són 

aptes per als nostres mercats o que són referents per internacionalitzar en mercats 

de fora.

TREBALLS REALITZATS EL 2012 

• Confi guració dels diferents capítols i discussió sobre els continguts de cadascun. 

• Sol·licitud i obtenció d’una subvenció del MINETUR convocatòria AEI, per a l’elabo-

ració del Llibre Blanc de Mobilitat Efi cient.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

Acabar la redacció, maquetar-lo i traduir-lo al castellà i a l’anglès. També es durà a 

terme una presentació ofi cial del llibre. 

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR MOBILITAT

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 

Juny 2010

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
• Treballs en subgrups i reunions 
mensuals de posada en comú i 
per debatre els continguts dels 

diferents capítols. 
• Reunions periòdiques amb 

agents clau del sector. 

MOBILITAT EFICIENT

OBJECTIUS DEL GT

• Defi nir les actuacions i repercussions en l’àmbit de les Smart Cities  des del punt de 

vista energètic, amb una perspectiva global i integradora de les diferents solucions.

• Defi nir quines haurien de ser les necessitats i funcionalitats a cobrir  a curt, mitjà i llarg 

termini en l‘àmbit de les  Smart Grids a Catalunya. 

• Editar un llibre blanc amb la relació dels projectes a considerar en l’àmbit Smart Cities  

i el seu efecte en l’efi ciència energètica.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

• Interrelació amb l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de  Smart City  (Agència de 

Promoció Econòmica, Hàbitat Urbà).

• Participació com a soci CEEC en el projecte E3UP de la convocatòria FP7.

• Planifi cació de Smart Cities amb la participació dels membres del grup.

• Col·laboració en l’organització del congrés Smart City Barcelona del 2011.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

• Reunions  amb ajuntaments de Catalunya actius en l’àmbit  Smart City.

• Seguir apostant per la participació en els projectes europeus que Barcelona s’hi 

presenti.

• Col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona per tal de participar en la defi nició del 

City-Protocol.

• Col·laboració amb els workshops de Smart Grids organitzats pel GRUPO TECMA 

RED.

• Identifi car el projecte demostratiu de Smart Grids.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR MOBILITAT

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Març 2011

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
• Reunions bimensuals de tot 

el grup.
• Reunions bimensuals dels 

grups de treball específi cs.
• Reunions puntuals en petit 
comitè amb la resta d’actors 

a l’entorn de les Smart Grids – 
Smart Cities a Catalunya.

SMART CITIES - SMART GRIDS
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OBJECTIUS DEL GT

•  Promoure el DHC entre les administracions públiques (ajuntaments, consells comar-

cals, diputacions...).

•  Constituir en l’àmbit català un observatori de projectes DHC (dades, tendències, CO2 

evitat...).

TREBALLS REALITZATS EL 2012

Elaboració d’un software per fer els estudis comparatius entre les solucions tradicionals i 

les connexions a les xarxes de districte. S’ha fet una versió alfa en Visual Basic.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

•  Com que per falta de disponibilitat no podem seguir programant en Visual Basic, re-

convertirem el software a un full Excel que permeti fer els mateixos càlculs. 

•  Elaboració d’una guia que acompanyi el software per tal d’explicar-ne la metodologia, 

els avantatges mediambientals i els requisits de la connexió a una xarxa de districte.

•  Difusió del software i la guia d’ús.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR SERVEIS PÚBLICS

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Maig 2010

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
Treball en grup i reunions trimes-

trals, segons necessitats, de 
posada en comú dels avança-
ments dels diferents projectes.

XARXES DE CALOR I FRED DE DISTRICTE (DHC)

OBJECTIUS DEL GT

Introduir criteris de disseny i d’explotació a l’hora de projectar, construir i explotar túnels 

no urbans per a vehicles perquè siguin efi cients energèticament.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

Els quatre grups de treball han anat treballant en els temes que els corresponien:

•  Il·luminació artifi cial: SNELLOPTICS, EMTE. Estudi de l’efecte del color i tipus de llum 

i del color de les parets i asfalt, per trobar el sistema més efi cient energèticament. 

Encara no és defi nitiu.

•  Ventilació: SIEMENS, CONAU. S’han realitzat proves al laboratori per a la compro-

vació de l’aprofi tament energètic dels extractors quan treballen no com a elements 

impulsors, sinó com a generadors elèctrics aprofi tant els corrents naturals de l’aire 

dins els túnels. CONAU va enviar la documentació principal. Manca valorar i calcular 

el període de retorn de la inversió. Encara no és defi nitiu.

•  Electricitat i potència: ISTEM, EMTE i SIEMENS. Encara no és defi nitiu.

•  Llum natural: ESPACIO SOLAR i GPO, s’han estudiat dues línies d’actuació. La del 

sistema de canons de llum natural per il·luminar les entrades del túnel i l’allargament 

de les entrades de túnel il·luminades amb llum natural. El document lliurat ja és defi -

nitiu.

•  Per part de l’ICAEN s’ha fet la maqueta del document fi nal de manera que s’hi aniran 

adjuntant els documents que es vagin entregant per part dels subgrups de treball.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

Acabar el document i per tant donar per acabat el projecte.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR SERVEIS PÚBLICS

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Juny 2010

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
Treball en subgrups i reunions 

periòdiques (segons necessitats) 
de posada en comú de l’avan-

çament dels diferents projectes.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A TÚNELS



54

OBJECTIUS DEL GT

• Establir un posicionament del sector empresarial respecte les licitacions de serveis 

energètics als enllumenats públics.

• Elaboració d’un document on quedi refl ectit el posicionament de les ESE respecte 

aquest tipus de licitacions.

• Publicació i difusió del document redactat.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

Difusió del document resultat del GT per tal de donar a conèixer els seus continguts. 

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

• Tornar a activar el grup per tractar aquells aspectes que cal aprofundir:

- Fórmula de revisió dels preus de l’energia

- Diagnòstic energètic vinculant per a l’ajuntament

- Implicacions dels diferents models de contractació

- Diferents enfocaments del model ESE

- Altres aspectes que vagin sorgint a mesura que es tinguin més experiències reals 

de les ESE en enllumenats públics

• S’integraran nous associats que també tinguin un paper rellevant en aquest sector.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR SERVEIS PÚBLICS

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Novembre 2010

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
Reunions (cada 3 o 4 setmanes) 

entre els membres del grup 
on cada ESE expressa el seu 

punt de vista sobre els diferents 
aspectes a considerar (tècnics, 
legals, contractuals) i s’arriba a 
consensuar un posicionament 

comú.

LES ESE EN LICITACIONS DELS SERVEIS ENERGÈTICS A L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC



Indústria
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OBJECTIUS DEL GT

Trobar sinergies entre empreses amb productes i/o serveis per al sector, aprofundint 

en el coneixement dels processos per oferir solucions orientades a l’efi ciència ener-

gètica.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

Desenvolupament d’un intercanviador de calor S&P / Kromschroeder per al mercat 

de l’avicultura.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

• Finalització de les tasques de desenvolupament de l’intercanviador.

• Fer les proves pilot i difondre-ho i presentar-ho en el mercat

- Proves de camp comparatives  d’intercanviadors de calor en una granja. 

- Anàlisi d’estalvi energètic, càlcul de retorn de la inversió. 

- Difusió i presentació en el mercat.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR INDÚSTRIA

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
2008

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
Reunions trimestrals (segons ne-
cessitats), visites a instal·lacions 

i/o visites clients potencials en 
funció de la informació que es 

necessita. 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN GRANGES RAMADERES

OBJECTIUS DEL GT

Detectar oportunitats per aplicar solucions d’efi ciència energètica dins dels proces-

sos productius del sector industrial del metall.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

Visites a diverses industries amb l’objectiu d’aportar una solució d’efi ciència al procés 

productiu.

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

Cerca de l’empresa on poder implantar el primer projecte.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR INDÚSTRIA

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
2009

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
Mitjançant la col·laboració de 

les empreses membres i de 
l’ICAEN, buscar empreses 

interessades a abordar el seu 
procés productiu amb tecnolo-

gia energèticament efi cient.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PROCESSOS INDUSTRIALS



Formació



GRUPS DE TREBALL

62 63

OBJECTIUS DEL GT

•  Garantir l’existència d’una oferta formativa enfocada a conèixer, comercialitzar i im-

plementar tecnologies i sistemes d’efi ciència energètica per a la indústria, el sector 

terciari i el residencial. 

•  Participar en la formació de professionals en l’efi ciència energètica.

TREBALLS REALITZATS EL 2012

•  Avaluació de propostes formatives rebudes per agents externs al CEEC, i difusió 

d’aquelles considerades d’interès per als socis.

•  Establiment d’un protocol per a les diverses accions formatives en les quals participi 

el GM de Formació.

•  Continuació de les tasques col·laboratives amb l’IL3, arran del conveni de col-

laboració fi rmat l’any anterior, participant al Màster en Gestió d’Efi ciència Energètica 

de l’IL3-UB mitjançant: 

- Fiançament de les relacions entre el CEEC i l’IL3-UB. 

- Participació en les reunions periòdiques de la Comissió de Seguiment, integra-

da per membres del CEEC i de l’IL3-UB. 

- Redacció dels informes de la Comissió de Seguiment per a la millora del pro-

grama formatiu.  

- Participació de membres del CEEC com a docents del màster.

- Organització de visites a les empreses del CEEC i participació en sessions 

d’aula oberta. 

- Participació com a membres del jurat de les sessions de defensa dels projectes 

fi nals del màster.

•  Organització del taller formatiu, en col·laboració amb ANESE: Taller d’Aspectes Jurí-

dics de Contractació i Contractes de Projectes ESE. 

TREBALLS PREVISTOS PER AL 2013

•  Identifi cació de mancances formatives en el sector i possible realització de mòduls 

formatius especialitzats, jornades o taules rodones on es tractin temes d’actualitat en 

efi ciència energètica.

•  Avaluació de les propostes formatives orientades al CEEC.

•  Treballs previstos del GM de Formació respecte a la col·laboració amb l’IL3-UB:

- Treball periòdic de la Comissió de Seguiment amb entrega d’informes d’ava-

luació i propostes de millora del màster. 

- Realització de sessions, jornades i visites en l’àmbit del Màster en Gestió d’Efi -

ciència Energètica de l’IL3-UB.

- Participació com a membres del jurat de les defenses del PFM.

EMPRESES I ENTITATS QUE FORMEN EL GT

SECTOR FORMACIÓ

DATA DE CREACIÓ DEL GT: 
Març 2010

COORDINADOR DEL GT:

METODOLOGIA:
• Reunions periòdiques de 

seguiment segons les neces-
sitats del grup: posada en 

comú i anàlisi de noves pro-
postes formatives i informació 

sobre el grau d’avançament 
de la Comissió de Seguiment. 

• Reunions de treball de la 
Comissió de Seguiment.

• Realització de tasques indivi-
duals per a la preparació de 

sessions formatives.  

FORMACIÓ
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Durant l’any 2012, el CEEC ha comptat amb l’experiència 
del Departament de Comunicació del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya (COEIC) per gestionar-ne la co-
municació interna i externa. El Pla de Comunicació que es 
va elaborar durant l’any 2010 ha estat la base sobre la qual 
s’han anat construint i executant totes les accions de comu-
nicació, entre les quals destaquen un augment de la partici-
pació i la visibilitat del CEEC tant a les xarxes socials com als 
mitjans de comunicació.

Comunicació interna
Per tal de difondre les accions que es duen a terme en el 
marc de l’associació, s’ha treballat activament per potenciar 
les eines de comunicació utilitzades � ns al moment. 

WEB: un dels principals canals utilitzats i plataforma que 
aglutina tota l’activitat del CEEC (www.clustere� ciencia.org). 
El portal va entrar en funcionament el setembre de 2010 i 
els continguts estan disponibles en català, castellà i anglès.

NEWSLETTER: el butlletí bimensual digital arriba a un total 
de 729 persones, un 6% més que l’any passat. Aquest but-
lletí és un recull dels actes, dels esdeveniments, de les jorna-
des i de les presentacions que el CEEC va fent, així com una 
eina per explicar als associats i/o interessats els projectes de 
les diferents empreses associades i l’impacte de les accions 
del CEEC als mitjans de comunicació i a la societat.

Durant l’any 2012 es van fer 10 butlletins: 6 bimensuals i 4 
extres.

XARXES SOCIALS: la importància de ser presents a les xar-
xes socials ha estat una estratègia de comunicació clau per 
difondre l’activitat de l’associació. Mitjançant el Twitter (@
clusterEE) s’ha arribat als nostres associats i tercers de ma-
nera immediata.

Fins al 23 d’abril de 2013, el per� l del CEEC a Twitter compta 
amb 687 seguidors. 

VÍDEOS: Durant l’any 2012 s’han fet els vídeos següents: 

Gravació de la reunió del Grup de Treball de Mobilitat, guió, 
escaleta, timing i storyboard. 

Esmorzar Networking 7/03/2012?

Comunicació externa

Amb l’objectiu de compartir l’activitat de l’associació amb 

els mitjans de comunicació i la societat, s’han organitzat 
accions de comunicació des del Departament de Comuni-
cació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, en 
col·laboració amb el CEEC.

APARICIÓ EN ELS MITJANS: relació d’aparicions als mit-
jans de comunicació dels portaveus del CEEC o d’informa-
ció relacionada amb el Clúster d’E� ciència Energètica de 
Catalunya. 

ACCIONS DE COMUNICACIÓ: 

• Base de dades: durant l’any 2012 s’ha continuat ampliant 
la base de dades de grups d’interès (mitjans, empreses 
i institucions) susceptibles de rebre informació, convo-
catòries i amb qui establir possibles col·laboracions. Així 
mateix s’ha actualitzat la base de dades de portaveus per 
renovació de la Junta Directiva del CEEC.

• Organització de l’acció anual mediàtica La Nit de l’E� ciència: 
un acte que pretén acollir els actors més rellevants del sector 
de l’energia i concretament de l’e� ciència energètica.

• Gestions per a la publicació d’articles i intervencions als mit-
jans: 

•  Preparació d’un guió per participar en un espai a Cata-
lunya Ràdio, Economia per a no Economistes.

•  Article Revista SAM de la DIBA (Núria Cardellach).

•  Article per a Catalunya Empresarial (Carles Xavier Albà).

•  Jornada E� ciència Energètica i Serveis Energètics en el 
Sector Químic: elaboració de la nota de premsa en for-
mat html i enviament als contactes de la base de dades 
i als mitjans locals de Tarragona.

•  Adaptar, redissenyar i enviar l’estudi sobre pèrdues 
energètiques del grup HVAC per als mitjans de comuni-
cació a TV3.

•  Gestió i enviament del material grà� c a la revista Grupo 
Tec Mared per donar suport a una vídeo-entrevista rea-
litzada a l’Albert Cot.

•  Reunions amb diversos periodistes (Agustí Sala, Anto-
nio Cerrillo, etc.).

•  Redacció d’un editorial signat per l’Antoni Grau, llavors 
director general del COEIC  per incloure a la Newsletter 
del CEEC corresponent al mes de març i abril. 

• Incorporar el logotip del CEEC a les empreses.

• Plani� cació del Tour de l’E� ciència.

• Elaborar i enviar la felicitació de Nadal.

• Elaborar i enviar notes de premsa:

Gener 2012 Febrer 2012 Març 2012 Maig 2012

Juny 2012 Juliol 2012 Setembre 2012 Octubre 2012

Novembre 2012 Novembre 2012



01 gener Fulls dels Enginyers

Projecte MARIE

28 febrer ConeleDigital

Entrevista a Carles Albà

01 abril Fulls dels Enginyers

Smart Catalunya, Smart CEEC

22 maig Sostenible.cat

Nota sobre el Projecte MARIE

02 juny L’Econòmic

Article sobre el vehicle elèctric

13 juny Associació Empresarial Quí-
mica de Tarragona

Jornada sobre E� ciència Energètica 
i Serveis Energètics al Sector Químic

13 juny MundoEnergía

La indústria química aposta per 
l’e� ciència energètica com a ga-
rantia de competitivitat

27 juny El Periódico

Entrevista a Carles Albà

maig/juny Catalunya Empresarial

L’e� ciència energètica, factor clau per a la competitivitat

7 agost El matí de Catalunya Ràdio

Carles Albà participa a la tertúlia sobre e� ciència 
energètica

16 agost Diari Ara

El vehicle elèctric

setembre El Instalador

Estudi de les pèrdues energètiques 
associades a la climatització de l’ai-
re de renovació

24 octubre Clúster Packaging 
d’alimentació de Catalunya

Pertànyer a un Clúster

24 octubre Ajuntament de Sabadell

El CEEC valora l’experiència de Sa-
badell com un cas d’èxit

6 novembre ESEfi ciencia.es

El CEEC renova la Junta Directiva

6 novembre Innovación Medioambiental

El CEEC renova la Junta Directiva



26 novembre Universitat Ramon Llull

Un acord entre el CEEC i la Salle-
URL impulsarà la formació en 
gestió de l’energia

28 novembre Globedia

La Salle signa un acord amb CEEC 
per impulsar la gestió de l’energia

desembre elinstaladordigital.com

El CEEC reclama al Govern a 
traslladar la directiva d’E� ciència 
Energètica per impulsar el sector

desembre Efi kos News

El CEEC reclama al Govern a traslla-
dar la directiva d’E� ciència Energèti-
ca per impulsar el sector

5 desembre ESEfi ciencia.es

L’acord entre el CEEC i la Salle 
Campus Barcelona impulsarà la 
formació en gestió de l’energia

17 desembre La Vanguardia

Adéu a l’estalvi energètic

20 desembre Energética XXI

El CEEC reclama al Govern a 
traslladar la directiva d’E� ciència 
Energètica per impulsar el sector

21 desembre Econoticias

El CEEC reclama al Govern a traslla-
dar la directiva d’E� ciència Energèti-
ca per impulsar el sector

FES CLICK

•  Conveni amb La Salle

•  Directiva E� ciència Energètica

•  Smart Cities

•  El CEEC organitza un curs sobre aspectes jurídics en 
la contractació ESE

•  El CEEC renova la Junta Directiva

•  Jornada Bioeconòmic

•  Jornada E� ciència Energètica i Serveis Energètics en 
el Sector Químic

•  Jornada La Indústria Aposta per l’E� ciència Energèti-
ca com a Garantia de la Competitivitat

Benvinguda a carrec del Sr. Carles Xavier Albà, president del CEEC 

Inauguració a càrrec del Sr. Josep Andreu Figueras, president de l’Autoritat 
Portuària de Tarragona

Exemples de projectes d’eficiència energètica al sector químic
Solucions de consums tèrmics de procés (ECOTERM)
Obtenció de fred i calor per procés i climatització amb un motor de cogeneració
amb recolzament solar tèrmic (GRUPOTEC)amb recolzament solar tèrmic (GRUPOTEC)
Eficiència energètica en bombes i compressors (ABB - IPSOM)
Millora de l’eficiència energètica de l’accionament elèctric d’una línia d’extrusió (EFIENER)
Reducció de la despesa energètica en la infraestructura no productiva (ISTEM)
Il·luminació de grans espais (LUXES)

Pausa Cafè

Programes d’ajut a la indústria (ICAEN)

Experiències explicades per la pròpia indústriaExperiències explicades per la pròpia indústria

Taula rodona amb participació dels assistents. Hi intervindran:
Lluís Morer, responsable d’Indústria de l’ICAEN
Carles Albà, president del CEEC
Rafael Herrero, president d’ANESE
Associació Empresarial Química de Tarragona
Indústria experiència 1
Indústria experiència 2Indústria experiència 2

Cloenda i tancament a càrrec del Sr. Rafael Herrero, president d’ANESE

9:30 - 9:35 

9:35 - 9:45

9:45 - 10:45
9:45 - 9:55
9:55 -10:05

10:05 - 10:15
10:15 - 10:2510:15 - 10:25
10:25 - 10:35
10:35 - 10:45

10:45 - 11:15

11:15 - 11:25

11:25 - 11:45

11:45 - 12:15

12:15 - 12:3012:15 - 12:30

JORNADA
 GRATUÏTA

CONFIRMA 
LA TEVA 

ASSISTÈNCIA

PR
OG

RA
M

A

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
I SERVEIS ENERGÈTICS 
AL SECTOR QUÍMIC

JORNADA TÈCNICA
DIMARTS 12 DE JUNY DE 2012 · INSTAL·LACIONS DEL PORT DE TARRAGONA

or
ga

ni
tz

a

co
l·l

ab
or

a

L’objectiu de la jornada és fer arribar a les empreses del sector químic les
possibilitats de reduir la seva factura energètica mitjançant la implantació
de mesures d’estalvi i eficiència energètica.

I Jornada BioEconomic: “L’Eficiència Energètica, la Generació Distribuïda i el Vehicle Elèctric”. Camí cap a la sostenibilitat i l’autonomia energètica
Dia: 23 d’abril de 2012 / Hora: de 8:30h a 14:00h / Lloc: Edifici Miramar, al Centre Històric de Sitges, al carrer Davallada, 12

El CEEC participa en la I Jornada 
BioEconomic sobre Eficiència Energètica, 
Generació Distribuïda i el Vehicle Elèctric

En el marc d’aquesta jornada organitzada per l’Ajuntament de Sitges, NODE 
Garraf i BioEconomic, Jordi Serra, vicepresident del Clúster d’Eficiència Ener-
gètica de Catalunya (CEEC) presentarà el decàleg elaborat pel CEEC sobre 
les mesures d’Eficiència Energètica en els sectors de l’edificació, la mobilitat, 
els serveis públics i la indústria. 

El Decàleg de mesures d’eficiència energètica recull aquelles pràctiques que el CEEC con-
sidera prioritàries per aconseguir que l’eficiència energètica sigui una realitat en el nostre 
territori i en les nostres empreses. Un document creat amb la voluntat de ser una eina de 
consulta per als governs, les administracions i la resta d’agents econòmics implicats en la 
creació de les polítiques d’eficiència energètica del futur. 

La I Jornada BioEconomic vol ser l’escenari on donar a conèixer les diferents accions dirigi-
des a l’eficiència energètica i la generació distribuïda; un espai on divulgar els diferents sis-
temes de gestió energètica (SGE) i on informar sobre l’autoconsum i la generació distribuïda, 
així com del desenvolupament del vehicle elèctric. 

Consulta el programa de la I Jornada BioEconomic

Sobre el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya
És un ens que, a través de la col·laboració entre les 
empreses i les entitats associades procedents dels 
àmbits tecnològic, de recerca, institucional, regula-
dor, industrial, informatiu i de negoci, té per finalitat 
impulsar l’àmbit de l’eficiència energètica. 
El CEEC es constitueix com a agrupació empresa-
rial sense ànim de lucre que agrupa a les empreses 
que dins de les seves activitats ofertin, promocio-
nin o desenvolupin productes o serveis relacionats 
amb l’eficiència energètica en els següents sec-
tors: edificis, mobilitat, serveis públics, indústria i 
formació.

www.clustereficiencia.org
Consulta el Decàleg de mesures d’eficiència energètica

Contacte: comunicacio@clustereficiencia.org

COMUNICACIÓ
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Notícies
23 GENER
Col·laboració amb l’Escola de Formació Professional del Clot 
(Barcelona). Dins de la seva oferta en Cicles Formatius dis-
posa de formació en famílies professionals d’Energia i Aigua, 
i Instal·lació i Manteniment, entre els quals destaca el cicle 
formatiu de grau superior en E� ciència Energètica i Energia 
Solar Tèrmica. Aquest centre ofereix als socis del CEEC la 
possibilitat d’acollir a les seves empreses alumnes de For-
mació Professional en pràctiques de 350 hores de durada, 
mitjançant un conveni de col·laboració Escola-Empresa. 

13 FEBRER
Posicionament del CEEC sobre la suspensió de les primes 
a les tecnologies de generació elèctrica en règim especial. 
El RDL 1/2012, pel qual es procedeix a la suspensió dels 
procediments de preassignació de retribució i a la suspensió 
dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de pro-
ducció d’energia elèctrica a partir de la cogeneració, fonts 
d’energies renovables i residus

7 MARÇ
Contacte entre el conseller i les empreses a l’esmorzar de 
networking a nivell directiu del CEEC. El conseller d’Empresa 
i Ocupació, Francesc Xavier Mena, ha expressat l’interès del 
Govern a fomentar el desenvolupament del sector de l’e� -
ciència energètica a Catalunya. 

12 MARÇ
El CEEC i l’ANESE signen un conveni de col·laboració. Car-
les Albà, president del Clúster d’E� ciència Energètica de 
Catalunya i Rafael Herrero Martín, president de l’Associació 
d’Empreses de Serveis Energètics van signar el conveni. 

15 MARÇ
El II Congrés de Serveis Energètics a Barcelona constata 
l’auge del sector i reclama suport per a un desenvolupament 
més ràpid. En el congrés el sector va reivindicar al Govern 
central més seguretat jurídica en l’estalvi i l’e� ciència ener-
gètica. 

13 ABRIL
Plataforma online d’oferta de productes i serveis en e� cièn-
cia energètica d’edi� cis. El CEEC i el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DTES), 
en el marc del projecte Mediterranean Building Rethinking 
for Energy Ef� ciency Improvement (MARIE) promouen una 
plataforma online amb l’objectiu d’uni� car l’oferta existent 
en productes, tecnologia i serveis en e� ciència energètica 
en edi� cis.  

26 ABRIL
Carta del president del CEEC en relació als resultats de la va-
loració per part dels associats de l’esmorzar de networking a 
nivell directiu del CEEC.  

25 JUNY
Albert Cot, vocal de la Junta Directiva del CEEC presenta 
el decàleg de mesures d’e� ciència energètica del CEEC en 
la taula rodona sobre e� ciència energètica de la jornada de 
Smart Grids organitzada pel Col·legi d’Enginyers de Teleco-
municacions de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya el 25 de maig. 

17 JULIOL
El CEEC, membre del comitè organitzador de les e-Jornades 
dins Expoelèctric, organitzarà una sessió tècnica sobre la 
futura ITC-BT52, la instrucció tècnica complementària del 
REBT especí� ca sobre el vehicle elèctric. 

23 JULIOL
El CEEC i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya 
(AEIC) signen un acord per oferir serveis de normativa als 
socis del clúster. El director general de l’AEIC i el COEIC, 
Antoni Ma. Grau, i el president del CEEC, Carles Albà van 
signar l’acord. . 

23 OCTUBRE
El CEEC renova la Junta Directiva.  

7 NOVEMBRE
Nous càrrecs directius del CEEC escollits entre els membres de 
la nova Junta Directiva.  

9 NOVEMBRE
El projecte Sabadell Ciutat Intel·ligent. Smart City, elaborat 
pel soci col·laborador del CEEC IDP, considerat el més intel-
ligent del món en gestió urbana. 

12 NOVEMBRE
Obert el termini per presentar propostes de projectes del 
màster en EE de l’IL3-UB. El curs 2012-2013 és la segona 
edició del màster en EE que compta amb la col·laboració 
del CEEC. 

14 NOVEMBRE
Publicació de la directiva 2012/27/UE relativa a e� ciència 
energètica. Posicionament del CEEC. 

22 NOVEMBRE
Un projecte d’e� ciència energètica de PGI Engineering gua-
nya el Urban Lab Challenge 2012 dins del projecte europeu 
Open Cities. 

23 NOVEMBRE
El CEEC i La Salle signen un acord de col·laboració per im-
pulsar l’e� ciència energètica. Carles Xavier Albà, president 
del CEEC i Miquel Àngel Barrabeig director general de La 
Salle Campus Barcelona – URL han signat el conveni. 

28 NOVEMBRE
L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barce-
lona, l’IL3, compta amb una borsa de treball on tenen accés 
els alumnes dels diferents cursos que l’entitat ofereix. En-
tre aquests cursos hi ha el màster en Gestió de l’E� ciència 
Energètica, en el qual el CEEC participa des de fa dos anys 
a través del seu Grup de Treball de Formació. 
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Agenda 2012
GENER
Dijous 19 · Reunió Comitè Executiu CEEC.

Dijous 19 · ACC1Ó 3a Jornada InterClústers de Cata-
lunya. ACC1Ó organitza aquesta jornada que va comp-
tar amb la participació destacada del Sr. Klaus Haasis 
del MTF i on es van exposar exemples de projectes 
transformadors desenvolupats en clústers catalans 
com el Kids Clúster, el Clúster de l’Esport, el Clúster de 
Béns d’Equip i el Clúster d’Òptica i Fotònica. 

FEBRER
Dilluns 6 · El repte energètic. Fonts d’energia i e� cièn-
cia energètica a Catalunya. Aquesta xerrada forma part 
del cicle Visions de la Ciència que es va fer a diferents 
biblioteques. 

Dimecres 8 · Projecte IVEA: Implantació de Vehicles 
Elèctrics i Avançats. Jornada per presentar les princi-
pals conclusions del projecte organitzada pel CEEC i 
la subcomissió d’Automoció del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya.  

Dilluns 13 · Reunió Comitè Executiu CEEC.

Dimecres 29 · Jornada tècnica sobre solucions d’e� -
ciència energètica en supermercats i superfícies co-
mercials. El grup de treball en Supermercats sosteni-
bles del CEEC va organitzar aquesta jornada. 

MARÇ
Dijous 1 · ACC1Ó – Com Participar a les Licitacions de 
les Institucions Europees (4a edició).

Dilluns 5 · Reunió Comitè Executiu CEEC.

Dilluns 5 · Jornada de presentació del Programa Intelli-
gent Energy Europe II. Organitzada pel CEEC i l’ICAEN.

Dimecres 7 · Esmorzar de networking a nivell directiu 
d’associats del CEEC. Organitzada pel CEEC, aquesta 
jornada va aplegar directius de les empreses associades. 

Dimarts 13 · II Congrés de Serveis Energètics. El CEEC 
� gura en el comitè tècnic d’aquest congrés, que comp-
ta amb una amplia participació d’empreses i entitats 
catalanes. 

Dimecres 21 · EV Battery Forum – 30% de descompte 
per als associats. El CEEC hi participa com a partner 
de la jornada en l’organització. 

Dilluns 26 · Reunió Junta Directiva CEEC.

ABRIL
Dimarts 17 · Conferència d’ESOLI al L&B.

Divendres 20 · Compra Pública Verda: Eines i Oportu-
nitats per a les PIMEs. Organitzat per ACC1Ó.

Dilluns 23 · I Jornada BioEconòmic sobre E� ciència 
Energètica, Generació Distribuïda i el Vehicle Elèctric a 
Sitges. El CEEC va participar-hi amb una ponència de 
Jordi Serra, vicepresident llavors. 

Dimarts 24 · E� ciència Energètica: Com Reduir els 
Costos Energètics a l’Empresa. Els socis del CEEC van 
gaudir d’un 10% de descompte.  

MAIG
Dimecres 2 · El CEEC participa a la jornada marc so-
bre energies renovables a Berga.  

Dijous 3 · Sessió informativa ACC1Ó sobre Instru-
ments i Serveis a la Internacionalització Empresarial. 
En col·laboració amb el CEEC i el Catalan Water Part-
nership (CWP).

Dimecres 9 · Curs Europeu d’EVO i examen CMVP.

Dimarts 15 · PIMES i E� ciència Energètica: alineant 
oferta i demanda en el CEEC (projecte Prometheus). 
Jornada interna del CEEC en col·laboració amb l’em-
presa IPIC.  

Dimecres 30 · II Congrés Espanyol de Domòtica – 
Descompte per als socis del CEEC. 

JUNY
Dimecres 6 · Sabadell Ciutat Intel·ligent, Smart City.

Dijous 7 ·Mecanismes per fer inversions en estalvi i e� -
ciència energètica als ens locals. El programa ELENA.

Dijous 7 · Jornada tècnica E� ciència Energètica i Sos-
tenibilitat en Solucions Constructives Innovadores.

Dimarts 12 · E� ciència Energètica i Serveis Energètics 
en el Sector Químic. Jornada organitzada pel CEEC 
i per l’Associació d’Empreses de Serveis Energètics 
(ANESE) a les instal·lacions del port de Tarragona.  

Dilluns 18 · Convocatòria: reunió de treball CEEC.

Dimarts 19 · Factors clau per a la dinamització del 

mercat del vehicle elèctric. Presentació d’aquest estudi 
promogut pel CEEC i altres entitats.  

Dimecres 20 · II Jornada d’Empreses de Serveis Ener-
gètics en Enllumenat Públic. Carles Xavier Albà, pre-
sident del CEEC en aquell moment, va intervenir en 
aquesta sessió.

Dimecres 20 · Aplicacions de gestió energètica a la 
indústria catalana. El grup de treball d’E� ciència ener-
gètica en processos industrials va presentar idees i so-
lucions en aquest tipus d’instal·lacions en una jornada 
organitzada per l’ICAEN.  

Dijous 28 · VII Jornada Barcelona Global Energy Cha-
llenges.

JULIOL
Dilluns 9 · El CEEC intervé a la sessió de tancament del 
màster en E� ciència Energètica de l’IL3-UB.

Dijous 12 · El CEEC intervé a la jornada Edi� cis Soste-
nibles a Catalunya organitzada pel DTES.  

Dimarts 17 · Jornada de treball per a la preparació de 
propostes de projectes europeus en l’àmbit de l’energia.

AGOST
Dimarts 7 · El president del CEEC, Carles Xavier Albà, 
a Els Matins de Catalunya Ràdio.

SETEMBRE
Dijous 13 · Smart Cities: Jornada de treball per a la pre-
paració de propostes al 7è Programa europeu d’R+D. 
Jornada organitzada per ACC1Ó amb la col·laboració 
del CEEC.  

Dijous 20 · El CEEC organitza una sessió tècnica sobre 
la futura ITC-BT 52 del vehicle elèctric.

Dijous 27 · El CEEC parla de la nova Directiva d’E� -
ciència Energètica de la UE.

OCTUBRE
Dimarts 2 · Global Clean Energy Forum. 85% de des-
compte per als socis del CEEC. 

Dijous 4 · Sessió informativa sobre el Fons d’Empre-
nedors de la Fundació Repsol. En col·laboració amb 
el CEEC. 

Dilluns 22 · I Congrés Smart Grids. 20% de descompte 
per als socis del CEEC. 

Dimarts 23 · Assemblea general ordinària CEEC 2012.

COMUNICACIÓ
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Dijous 25 · El CEEC participa en la 1a Trobada Global 
d’Oportunitats i Reptes en Cooperació. 

Dijous 25 ·I Congrés Rural Smart Grids.

Divendres 26 · El CEEC a la conferència sobre oportuni-
tats intersectorials en e� ciència energètica d’edi� cis UE. 

 

NOVEMBRE
Dimarts 13 · El CEEC organitza un curs sobre aspectes 
jurídics en la contractació ESE. 

Dimarts 13 · El CEEC intervé a l’Smart City Expo World 
Congress. Descompte per als socis del CEEC. 

Dimarts 20 · El CEEC, a la jornada sobre Autoconsum 
i Balanç Net d‘Energètica.

Dimarts 27 · El paper de les Smart Grids en la millora 
de l’e� ciència energètica a les ciutats. El CEEC modera 
la taula rodona en el marc de la jornada organitzada 
per La Salle. 

Dimarts 27 · SECPhO 3rd Exhibition.

Dijous 29 · El CEEC al Congrés Nacional de Medi Am-
bient CONAMA 2012.

DESEMBRE
Dimecres 19 · Certi� cació Energètica d’Edi� cis. Ar-
mengol Enginyers representa el CEEC en aquesta jor-
nada. 
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El Clúster d’E� ciència Energètica de Catalunya ofereix diver-
sos serveis als seus associats:

1. Networking per al foment de la creació de noves oportu-
nitats de negoci

a. Celebració l’any 2012 de tres jornades de networking 
amb l’objectiu de facilitar la interrelació entre els nostres 
associats i crear un ambient propici per la creació de ne-
gocis: 

• Jornada de networking a nivell directiu

• Jornada de networking entre les ESE, les PIME i centres 
tecnològics o de recerca

• Assemblea General Ordinària del CEEC

b. Celebració de jornades per donar a conèixer l’activitat 
dels grups de treball del CEEC i els productes i serveis dels 
associats a sectors d’interès dels associats

• E� ciència Energètica i Serveis Energètics en el Sector 
Químic

• Projecte IVEA: Implantació de Vehicles Elèctrics i Avan-
çats

• Futura ITC-BT 52 del Vehicle Elèctric

c. Presència de socis en jornades tècniques o divulgatives 
en representació del CEEC. Durant el 2012, el CEEC ha 
tingut presència en 17 jornades divulgatives.

2. Visibilitat dels productes i serveis dels associats a través 
de la difusió en el mercat de l’e� ciència energètica. 

Per tal de donar visibilitat de les nostres actuacions així 
com les dels nostres associats, el CEEC té presència al 
Twitter sota l’usuari @clusterEE, i disposa d’una Newsletter 
bimensual, amb més de 900 subscriptors, que recull posi-
cionaments normatius, activitat dels associats, aparicions 
del CEEC als mitjans de comunicació, agenda d’activitats, 
una entrevista i una editorial elaborada per algun dels so-
cis del CEEC, entre d’altres notícies d’interès dels socis.

A més, la presència del CEEC a través dels seus associats 
en jornades divulgatives permet donar més visibilitat a les 
nostres empreses i els seus productes i serveis.

3. Informació sobre normativa relacionada amb el sector. Du-
rant l’any 2012 s’ha activat un nou servei per als associats, 
en col·laboració amb el Col·legi O� cial d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya, consistent en:

a. Cercador de normativa vigent en l’àmbit de la Unió Eu-
ropea, l’Estat espanyol i Catalunya.

b. Informe quinzenal de les novetats destacades sobre 
normativa relacionada amb el sector de l’energia.

4. Internacionalització: a � nals de l’any 2012 el CEEC va re-
alitzar una enquesta als seus associats per tal d’identi� car 
els països de més interès de cara a organitzar i/o partici-
par en futures missions internacionals o altres accions que 
permetin a les empreses associades la possibilitat d’ex-
plorar altres mercats. L’objectiu marcat en aquest àmbit 
és iniciar la celebració d’aquest tipus d’esdeveniments i 
trobades a partir del 2013.

5. Descomptes en � res, congressos, cursos formatius...

Gràcies a la col·laboració del CEEC amb altres agents del 
sector, els socis poden gaudir d’interessants descomptes 
per els principals esdeveniments i cursos de formació en 
l’àmbit d’e� ciència energètica. 

Alguns dels descomptes en � res i congressos, dels quals 
van poder gaudir els associats durant l’any 2012 van ser 
els següents:

• IV EV Battery Forum (30% de Descompte)

• II Congreso Español de Domótica (33% de descompte)

• Global Clean Energy Forum (85% de descompte)

• I Congreso de Smart Grids (20% de descompte)

• Smart City Expo World Congress (25% de descompte)

Alguns dels descomptes en cursos de formació que el 
CEEC va posar a disposició dels seus associats durant 
l’any 2012 van ser els següents:

• CEEC i ANESE, Curs sobre aspectes jurídics en la con-
tractació de les ESE

• IL3-UB, Màster en E� ciència Energètica

• Cambra de Comerç de Terrassa, “Com reduir els costos 
energètics per l’empresa”
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PROJECTES EUROPEUS

Durant l’any 2012, el CEEC ha desenvolupat una sèrie de 
projectes que li han permès gaudir d’ingressos diferents dels 
de les quotes dels associats, a més de l’aprenentatge en no-
ves àrees i la coneixença d’entitats rellevants del sector de 
l’e� ciència energètica.

Guia d’instal·lació de punts de 
recàrrega en aparcaments pri-
vats comunitaris

Organisme contractant: Institut Català d’Energia

Abast dels treballs

i Elaboració d’una guia d’instal·lació de punts de recàrrega 
en aparcaments privats comunitaris, formada per dos do-
cuments diferenciats segons el públic objectiu: usuaris i 
professionals. La guia està basada en la Instrucció 8/2012, 
de 28 de juny, de la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial, per la qual s’estableixen les normes 
d’aplicació de la normativa vigent per a les instal·lacions 
de recàrrega de vehicles elèctrics.

ii Execució de dos projectes pilot d’instal·lació de punt de 
recàrrega de vehicle elèctric en aparcaments privats co-
munitaris.

Execució dels treballs

i Guia: CEEC, CITCEA, grup de treball d’infraestructura de 
recàrrega del vehicle elèctric.

ii Projectes pilot: CEEC, ISTEM, SIMON.

Finalització dels treballs: Desembre 2012

Projecte europeu MARIE
Organismes contractants: ACC10, Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat (DTES)

Abast dels treballs

i Redactar els plecs de licitacions tècniques, proposant un 
model ESE publicoprivat, per a la licitació dels treballs de 
construcció i explotació d’unes instal·lacions centralitza-
des de producció de fred i calor per a dos edi� cis: un d’o� -
cines i un altre d’habitatges.

ii Creació i dinamització d’una xarxa de clústers de l’àrea del 
Mediterrani en l’àmbit de l’e� ciència energètica en edi� cis.

iii Gestió d’una plataforma online d’oferta i demanda de ser-
veis i productes d’e� ciència energètica en edi� cis.

Execució dels treballs

i Primera proposta dels plecs: CEEC, Àbac Enginyers, grup 
de treball MARIE.

ii Xarxa de clústers: CEEC.

iii Plataforma online: CEEC.

Finalització dels treballs.: Àmbits (i) i (iii): 2012. Àmbit (ii): 
2014

L’experiència del CEEC en el projecte MARIE posa de re-
lleu que la participació en aquest tipus de projectes pot aju-
dar el CEEC a internacionalitzar-se, de tal manera que es 
pugui donar més visibilitat als seus associats i facilitar-los 
d’aquesta manera l’establiment de noves relacions comer-
cials a nivell europeu i internacional. Per això, el CEEC vol 
aconseguir participar en d’altres projectes europeus, ja sigui 
com a membre del consorci o com a entitat subcontractada 
per dur a terme les activitats típiques que com a associació 
pot desenvolupar.
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RESUM DE COMPTES

BALANÇ DE LA SITUACIÓ
Període: de gener a desembre

ACTIU                   2012

A) ACTIU NO CORRENT  
II. Immobilitzat material   

Equips per a processos d’informació  
Amortització acumulada de l’immobilitzat material 

VI. Actius per impost diferit    
Actius per impost diferit

B) ACTIU CORRENT    
I. Existències
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

1. Clients, vendes i prestació de serveis   
b) Clients, vendes i prestació de serveis CP    

Clients 
Clients de dubtós cobrament   
Deteriorament de valor de crèdit

3. Altres deutors       
Deutors  
Hisenda pública, deutora per diversos conceptes  

IV. Inversions � nanceres a curt termini      
V. Periodi� cacions a curt termini  
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

Bancs i institucions de crèdit

T O T A L   A C T I U

A) PATRIMONI  NET 
A-1) Fons propis  

V. Resultats d’exercicis anteriors 
VII. Resultat de l’exercici 

C) PASSIU CORRENT
I. Provisions a curt termini

Provisions per a operacions
II. Deutes a curt termini

3. Altres deutes a curt termini
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar

2. Altres creditors
Creditors per prestacions de serveis
Remuneracions pendents de pagament
Hisenda Pública, creditora
Organismes de la Seguretat Social

VI. Periodi� cacions a curt termini 

T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU  

502,80
415,62
656,00

-240,38
87,18
87,18

133.781,79

30.131,79
3.570,00
3.570,00
3.700,00

17.636,67
-17.636,67
26.561,79
26.383,08

178,71

103.649,93
103.649,93

134.282,52

PASSIU                   2012

84.701,53
84.701,53
24.167,36
60.534,17

49.582,99
27.862,00
27.862,00

21.720,99
21.720,99

3.563,52
13.979,19

2.928,81
1.249,47

134.282,52

Durant l’any 2012, gràcies a la gestió e� cient que s’ha portat 
a terme així com als encàrrecs de diversos projectes, ha es-
tat possible tancar l’any amb un resultat molt favorable per al 
CEEC. 

Gràcies a aquesta gestió e� cient també ha estat possible ofe-
rir nous serveis als associats, com ara el Servei de Normativa, 
una eina de consulta i un butlletí informatiu de caràcter quin-
zenal de les novetats normatives en l’àmbit de l’energia.

Al llarg de l’any 2012 no es van rebre subvencions, però sí 
que se’n van sol·licitar per tal de poder desenvolupar no-
ves accions durant l’any 2013, i assegurar un pressupost 
que permeti continuar ampliant els serveis als associats.

Per a l’any 2013, està previst continuar treballant en la 
gestió e� cient del CEEC, per concentrar al màxim els re-
cursos disponibles en activitats que siguin de l’interès 
dels associats.

A) ACTIU NO CORRENT  A) ACTIU NO CORRENT  
II. Immobilitzat material   II. Immobilitzat material   

Equips per a processos d’informació  Equips per a processos d’informació  
Amortització acumulada de l’immobilitzat material Amortització acumulada de l’immobilitzat material 

VI. Actius per impost diferit    VI. Actius per impost diferit    
Actius per impost diferitActius per impost diferit

B) ACTIU CORRENT    B) ACTIU CORRENT    
I. ExistènciesI. Existències
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrarII. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

1. Clients, vendes i prestació de serveis   1. Clients, vendes i prestació de serveis   
b) Clients, vendes i prestació de serveis CP    b) Clients, vendes i prestació de serveis CP    

Clients Clients 
Clients de dubtós cobrament   Clients de dubtós cobrament   
Deteriorament de valor de crèditDeteriorament de valor de crèdit

3. Altres deutors       3. Altres deutors       
Deutors  Deutors  
Hisenda pública, deutora per diversos conceptes  Hisenda pública, deutora per diversos conceptes  

IV. Inversions � nanceres a curt termini      IV. Inversions � nanceres a curt termini      
V. Periodi� cacions a curt termini  V. Periodi� cacions a curt termini  
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalentsVI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

Bancs i institucions de crèditBancs i institucions de crèdit

T O T A L   A C T I UT O T A L   A C T I U

A) PATRIMONI  NET A) PATRIMONI  NET 
A-1) Fons propis  A-1) Fons propis  

V. Resultats d’exercicis anteriors V. Resultats d’exercicis anteriors 
VII. Resultat de l’exercici VII. Resultat de l’exercici 

C) PASSIU CORRENTC) PASSIU CORRENT
I. Provisions a curt terminiI. Provisions a curt termini

Provisions per a operacionsProvisions per a operacions
II. Deutes a curt terminiII. Deutes a curt termini

3. Altres deutes a curt termini3. Altres deutes a curt termini
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagarIV. Creditors comercials i altres comptes a pagar

2. Altres creditors2. Altres creditors
Creditors per prestacions de serveisCreditors per prestacions de serveis
Remuneracions pendents de pagamentRemuneracions pendents de pagament
Hisenda Pública, creditoraHisenda Pública, creditora
Organismes de la Seguretat SocialOrganismes de la Seguretat Social

VI. Periodi� cacions a curt termini VI. Periodi� cacions a curt termini 

T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU  T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU  

502,80502,80
415,62415,62
656,00656,00

-240,38-240,38
87,1887,18
87,1887,18

133.781,79133.781,79

30.131,7930.131,79
3.570,003.570,00
3.570,003.570,00
3.700,003.700,00

17.636,6717.636,67
-17.636,67-17.636,67
26.561,7926.561,79
26.383,0826.383,08

178,71178,71

103.649,93103.649,93
103.649,93103.649,93

134.282,52134.282,52

84.701,5384.701,53
84.701,5384.701,53
24.167,3624.167,36
60.534,1760.534,17

49.582,9949.582,99
27.862,0027.862,00
27.862,0027.862,00

21.720,9921.720,99
21.720,9921.720,99
3.563,523.563,52

13.979,1913.979,19
2.928,812.928,81
1.249,471.249,47

134.282,52134.282,52
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Període: de gener a desembre

Import net de la xifra de negocis  
Prestacions de serveis

Despeses de personal  
Sous i salaris  
Seguretat social a càrrec de l’empresa
Altres despeses socials 

Altres despeses d’explotació  
Arrendament i cànons
Serveis de professionals independents
Primes d’assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Altres serveis
Ajustaments negatius en la imposició directa
Pèrdues per deteriorament de crèdits comercials
Revisió del deteriorament de crèdits per operacions comercials 

Amortització d’immobilitzat 
Amortització de l’immobilitzat

A) RESULTAT DE L’EXPLOTACIÓ   
Ingressos fi nancers

Altres ingressos � nancers 

B) RESULTAT FINANCER   

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS   
Impost sobre bene� cis

D) RESULTAT DE L’EXERCICI

Compte de pèrdues i guanys

240.614,69
240.614,69
-60.443,25
-44.000,00
-12.443,25
-4.000,00

-119.515,01
-1.725,94

-49.708,89
-322,84
-809,23
-211,87

-48.959,01
-7.802,23

-11.625,00
1.650,00

-164,00
-164,00

60.492,43
59,45
59,45

59,45

60.551,88
-17,71

60.534,17

Import net de la xifra de negocis  Import net de la xifra de negocis  
Prestacions de serveisPrestacions de serveis

Despeses de personal  Despeses de personal  
Sous i salaris  Sous i salaris  
Seguretat social a càrrec de l’empresaSeguretat social a càrrec de l’empresa
Altres despeses socials Altres despeses socials 

Altres despeses d’explotació  Altres despeses d’explotació  
Arrendament i cànonsArrendament i cànons
Serveis de professionals independentsServeis de professionals independents
Primes d’assegurancesPrimes d’assegurances
Serveis bancaris i similarsServeis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiquesPublicitat, propaganda i relacions públiques
Altres serveisAltres serveis
Ajustaments negatius en la imposició directaAjustaments negatius en la imposició directa
Pèrdues per deteriorament de crèdits comercialsPèrdues per deteriorament de crèdits comercials
Revisió del deteriorament de crèdits per operacions comercials Revisió del deteriorament de crèdits per operacions comercials 

Amortització d’immobilitzat Amortització d’immobilitzat 
Amortització de l’immobilitzatAmortització de l’immobilitzat

A) RESULTAT DE L’EXPLOTACIÓ   A) RESULTAT DE L’EXPLOTACIÓ   
Ingressos fi nancersIngressos fi nancers

Altres ingressos � nancers Altres ingressos � nancers 

B) RESULTAT FINANCER   B) RESULTAT FINANCER   

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS   C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS   
Impost sobre bene� cisImpost sobre bene� cis

D) RESULTAT DE L’EXERCICID) RESULTAT DE L’EXERCICI

240.614,69240.614,69
240.614,69240.614,69
-60.443,25-60.443,25
-44.000,00-44.000,00
-12.443,25-12.443,25
-4.000,00-4.000,00

-119.515,01-119.515,01
-1.725,94-1.725,94

-49.708,89-49.708,89
-322,84-322,84
-809,23-809,23
-211,87-211,87

-48.959,01-48.959,01
-7.802,23-7.802,23

-11.625,00-11.625,00
1.650,001.650,00

-164,00-164,00
-164,00-164,00

60.492,4360.492,43
59,4559,45
59,4559,45

59,4559,45

60.551,8860.551,88
-17,71-17,71

60.534,1760.534,17
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RELACIÓ DE SOCIS

EMPRESA TIPUS DE SOCI ÀREA D’ACTIVITAT DADES DE CONTACTE

Àbac Enginyers Emprenedor
Serveis 

Enginyers

Unió, 46, 3r 1ª

08203 Sabadell

Abantia Col·laborador

Industrial

Instal·lació

Construcció

Astúries, 8-10

08830 Sant Boi de Llobregat

ABB Numerari
Industrial

Elèctric

San Romulado, 13

28037 Madrid

Acieroid, S.A. Col·laborador
Serveis

Construcció

Avda. Gran Via, 179

08908 L’Hospitalet de Llobregat

Acm-Tbk 2020, SL. Emprenedor
Serveis

Consultoria

Cremat, 29, 2n 6a

08221 Terrassa

Agefred Numerari

Industrial, Serveis

Instal·lació, Facilities manage-

ment

Bonsoms, 15-17

08028 Barcelona

Alenta Medio Ambiente, S.L. Emprenedor
Serveis 

Consultoria

c/Rosselló, 188, 4º D

08008 Barcelona

Alpiq Energía España, S.A.U. Col·laborador
Serveis

Energètic

C/ Balmes, núm. 89, 2n 2a

08008 Barcelona

Alten Obras Col·laborador
Serveis

Energètic

C/ Astúries, 8-10

08830 Barcelona

Arelsa Col·laborador
Indústria

Equipaments elèctrics

C-155 Sabadell-Granollers, Km. 13,3

08185 Lliçà de Vall

Armengol Enginyers, S.L.P. Col·laborador
Serveis

Enginyeria

C/ Pau Claris, núm. 97, 1r 2a

08009 Barcelona

Atrian Technical Services, S.A. Col·laborador
Serveis d’instal·lació i 

manteniment

c/ Gran Via, 8-10 2ª planta

08902 L’Hospitalet de Llobregat

Auditorías e Ingenierías, S.A.U 

(Auding)
Col·laborador

Serveis

Enginyeria i consultoria

Av. Baix Llobregat, núm. 3-5

08970 Sant Joan Despí 

Aussie UE, S.L. Emprenedor
Serveis

Enllumenat

Pl. d’Espanya, núm. 14

08301 Mataró

Baxi Calefacción Numerari
Industrial

Equipaments HVAC

C/ Salvador Espriu, 9

08908 l’Hospitalet de Llobregat

Benito Arnó e Hijos, S.A.U. Col·laborador
Serveis

Construcció

Plaça Ensenyança, 1

25002 Lleida

Bosch Termotecnia Col·laborador

Industrial

Equipament, HVAC, Renova-

bles

C/Hnos. García Noblejas, núm. 19

28037 Madrid

Bureau Veritas Iberia, S.L.U. Col·laborador
Serveis 

Certi� cació i auditories

Valportillo Primera núm. 22-24 (P.I. 

La Granja)

28108 Alcobendas

C.M. Salvi, S.L. Col·laborador
Serveis

Enllumenat públic

Ctra. Sabadell a Granollers Km. 12

Lliçà de Vall

CEAL9, S.A. Col·laborador
Serveis 

Construcció i manteniment

Avda. del Carrilet, 3 bloque D, Planta 

11, Puerta D

08902 L’Hospitalet de Llobregat

Cespa Gestión de Residuos, 

S.A. (Grupo Cespa)
Col·laborador

Serveis mediambientals i gestió 

i tractament de residus

Av. Catedral núm. 6-8, 1a

08002 Barcelona

Cimelsa, S.L. Col·laborador

Serveis

Instal·ladora, mantenidora i 

enginyeria d’instal·lacions

Gran Bretanya, 5

08700 Igualada

Circutor Col·laborador

Industrial

Equipaments i components 

elèctrics

Vial Sant Jordi, s/n

08232 Viladecavalls

CITCEA-UPC Col·laborador
Serveis

Recerca

Av. Diagonal, 647, 2ª

08034 Barcelona

Citelum Ibérica, S.A. Col·laborador

Serveis

Gestió Integral

Enllumenat

Ronda Universitat, núm. 16

08007 Barcelona

Cofely Fundador
Serveis

Facilities Management

Plaça Europa núm. 41-43, 12a

08908 l’Hospitalet de Llobregat

Col·legi O� cial d’Enginyers In-

dustrials de Catalunya (COEIC)
Numerari Col·legi o� cial

c/Via Laietana núm. 39

08003 Barcelona

Comsa-Emte Fundador

Industrial, Serveis

Construcció i Instal·lació, 

Enginyeria

Edi� ci Numància, 1

C/Viritat, núm. 47, 10a

08014 Barcelona

Conau Col·laborador

Industrial, Servei

Disseny, fabricació i comercia-

lització de ventiladors

Polígon Industrial

Gelidense, nau 11A

08790 Gelida

Construcciones Solius, S.A. Col·laborador

Serveis

Construcció,

edi� cació i obra civil

c/Sicília, núm. 93-97

08013 Barcelona

Cubic Estudi d’Enginyeria Emprenedor Serveis Enginyeria
c/Portugal núm. 1, local

08027 Barcelona

Daniel Trisant Montal Emprenedor
Serveis

Projectes geotèrmics

c/Heura, núm. 27

17800 Olot

Delta Dore Col·laborador
Industrial

Control i automatismes

c/Antoni Borja, 13, semi-soterrani, 

local 1 i 2

08191 Rubí

Dexma Sensors, S.L. Emprenedor
Industrial

Control i automatismes

Technova Barcelona (planta 2), c/ 

Sant Joan de la Salle, 42

08022 Barcelona

Diputació de Barcelona Numerari Administració pública
Rambla Catalunya, 126

08008 Barcelona

Direcció Qualitat Ambiental 

(DTES)
Numerari Administració pública

c/ Diagonal, 525

08029 Barcelona

Dset Solutions Emprenedor
Serveis

Gestió energètica

Parc Cientí� c de la Universitat de 

Girona.

Ed. Jaume Casademont. Desp. 21

17003 Girona

E3ENER Enginyeria, S.L. Emprenedor

Serveis

Enginyeria i consultoria ener-

gètica

Ronda de Sant Pere, s/n, Polígon 

Industrial Les Verges

08215 Santpedor

E-Controls Col·laborador
Industrial

Control i automatismes

Murcia, 35-F

08830 Sant Boi de Llobregat

Ecotec Enginyers, S.L.P. Emprenedor
Serveis

Consultoria ambiental

c/ Dr. Peris, 19 4º planta

43740 Mora d’Ebre

Eco 3 Tecno BCN, S.L. Col·laborador

Serveis 

Instal·lacions, estudis i optimit-

zació del consum energètic

Francesc Moragas, 72 nau 4

08907 L’Hospitalet de Llobregat

Edenway, S.L. Emprenedor

Serveis 

Consultoria en desenvolupa-

ment sostenible

c/ Sicília, núm. 212-214 entr. 3a

08013 Barcelona
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E� ner Servicios Energeticos, 

S.L.
Col·laborador

Serveis

Solucions energètiques

Paseo Txingurri núm. 28-30 LC 4

20017 Donostia

Endesa Ingeniería, S.L. Fundador
Industrial

Energètic

c/Llacuna núm. 166, 1r 1a

08018 Barcelona

Enertika Col·laborador

Serveis

Consultoria,

Enginyeria

c/Llacuna núm. 162

08018 Barcelona

Enginyeria de Serveis, S.L. 

(Ibinser)
Col·laborador

Serveis 

Enginyeria

Passeig de la Zona Franca, núm. 

83-95, 1r

08038 Barcelona

Enginyeria i Assessoria Energè-

tica, S.L.
Col·laborador

Serveis

Enginyeria

c/ 11 de Setembre núm. 43 baixos 

1a

08520 Les Franqueses del Vallès

Enginyeria i Comercial Termoe-

nergètica, S.L.
Emprenedor

Serveis

Consultoria

Ramon Turró, núm. 89 4t 4a

08005 Barcelona

Eoenergia, S.L. Emprenedor

Serveis

Consultoria estratègica sector 

energètic

c/Pau Claris 167, 2n 2a A

08037 Barcelona

Equipos E� cientes Gest. Clima, 

S.L. (Ecliman)
Col·laborador

Serveis

Control del clima

Can Cabañes, 60-72 PLG Gran. Mon

08400 Granollers

Espacio Solar Col·laborador
Serveis

Enginyeria i consultoria

c/Violant d’Hongria Reina d’Aragó 

núm. 71

08028 Barcelona

Estudi Ramon Folch i Associats, 

S.l.
Col·laborador

Serveis

Consultoria

c/Balmes, 18 1r 1a

08007 Barcelona

Evectra Mobility Services, S.L. Emprenedor

Serveis

Gestió de projectes de mobilitat 

elèctrica

c/ Cristobal Colón, 2, 2º 2ª

08130 Sta. Perpètua de la Mogoda

FCC Energia Numerari Serveis i infraestructures
c/ Balmes, 36

08007 Barcelona

Ferrovial Servicios, S.A. Numerari
Serveis

Edi� cis i instal·lacions

c/Príncipe de Vergara, núm. 135

28002 Madrid

Fundació b_TEC Fundador
Administració pública 

Energia, Aigua, Mobilitat

Jardins de les Dones de Negre núm. 

1, 2a

08930 Sant Adrià de Besòs

Fundació CTM Centre Tecno-

lògic
Numerari

Serveis

Recerca

Av. Bases de Manresa, núm. 1

08242 Manresa

Fundació Privada Ascamm Col·laborador
Serveis

Centre tecnològic

Parc Tecnològic del Vallès

Av. Universitat Autònoma, 23

08290 Cerdanyola del Vallès

Fundació Privada i2CAT Col·laborador

Serveis

Centre d’investigació i 

innovació

Gran Capità, 2-4

08034 Barcelona

Funseam Col·laborador

Serveis 

Centre d’investigació i 

innovació

Baldir Reixac, 4 Tore 1, planta 7

08028 Barcelona

Gas Natural Soluciones Numerari
Serveis 

Energia

Plaça del Gas, 1

08003 Barcelona

Geeni Gestor Energético Integral Emprenedor

Serveis

Assessoria i inversió en 

projectes ESE

Passeig Sant Joan, 54 entresol 1º

08009 Barcelona

Gestión Integral de Instalacio-

nes, S.L.
Col·laborador

Serveis de manteniment 

-instal·lació- serveis energètics

c/ Provença, 216 6º planta

08036 Barcelona

GPO Ingeniería, S.A. Col·laborador

Serveis

Consultoria,

Enginyeria,

Arquitectura

c/Aragó núm. 390, 5a

08013 Barcelona

Gremi d’Instal·ladors Barcelonès 

i Maresme
Col·laborador

Gremi

Instal·lació

Av. President Companys, núm. 9 1a

08911 Badalona

Grupo General Cable Sistemas, 

S.A.
Col·laborador

Industrial

Cablejat

c/Casanova, núm. 150

08036 Barcelona

Grupotec Servicios de 

Ingeniería, S.L.
Col·laborador

Serveis

Enginyeria i consultoria

c/ Av. de los Naranjos, 33

46011 Valencia

GT Sistemas de Información, 

S.A.
Col·laborador

Serveis

Enginyeria

Passeig de Garcia Faria, 17

08005 Barcelona

Hitecsa Aire Acondicionado, 

S.L.U.
Col·laborador

Industrial

Equipament energètic

Masia Torrents, 2

08800 Vilanova i la Geltrú

Iberdrola Numerari
Industrial

Energètic

c/Cardenal Gardoqui, núm. 8

48008 Bilbao

ICAEN Fundador
Administració pública

Foment energètic

Av. Diagonal, núm. 453 bis, àtic

08036 Barcelona

IDOM Col·laborador
Serveis Enginyeria, arquitectura 

i consultoria

c/Sabino de Arana, núm. 34 bis

08028 Barcelona

IDP Ingeniería y Arquitectura 

Iberia, S.L.
Col·laborador

Serveis 

Enginyeria, medi ambient i 

arquitectura

Av. Francesc Macià, núm. 60, 3a

08208 Sabadell

Indus Col·laborador

Serveis

Enginyeria, arquitectura i con-

sultoria

Via Augusta, 4

08006 Barcelona

Ingesan, S.A. Col·laborador Serveis de gestió

Paseo de la Castellana, 259 Edi� cio 

D, planta 7

28046 Madrid

Inpal Energía, S.L.U. Emprenedor
Industrial

Tubs pre-aïllats i accessoris

c/París, núm. 71, 5è 1a

08029 Barcelona

Institut Cerdà, Fundació Privada Col·laborador
Serveis 

Consultoria

c/Numància, núm. 185 4t 2a

08034 Barcelona

Institut de Recerca en Energia 

de Catalunya (IREC)
Fundador

Administració pública

Recerca

Jardins de les Dones de Negre, núm. 

1 2a

08930 Sant Adrià de Besòs

Invall Energia Renovable, S.L. Col·laborador

Serveis

Enginyeria i energies 

renovables

c/ Av. Marià Fortuny, 83 4º planta

43203 Reus

Istem-Copcisa Industrial Fundador
Indústria

Construcció

c/Anglí, núm. 31 4t 2a

08017 Barceloa

Kromschroeder Fundador

Industrial

Equipaments,

Components gas

c/Santa Eulàlia, 213

08902 l’Hospitalet de Llobregat

Lavola 1981, S.A. Col·laborador

Serveis

Consultoria,

Enginyeria,

Comunicació

Avinguda de Roma, 252-254

08560 Manlleu

Leantricity, S.L.U. Emprenedor

Serveis

E� ciència energètica en xarxes 

microinformàtiques

Plaça Francesc Macià, 8-9, 6e 4a

08029 Barcelona

LEITAT Technological Center Col·laborador
Serveis

Recerca

c/de la Innovació, núm. 2

085225 Terrassa
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Muntanya 96, S.L. Col·laborador
Serveis

Arquitectura i construcció

Muntanya, núm. 96, 2n

08026 Barcelona

Nissan Ibérica, S.A. Numerari
Industrial

Fabricant de cotxes

Juan Gris, núm. 2-8

08014 Barcelona

Normalización y Gestión Técni-

ca, S.L.
Emprenedor

Serveis

Serveis tècnics d’enginyeria - 

o� cina tècnica

Cardenal Reig, núm. 17 baixos

08028 Barcelona

Optima Energy Management, 

S.L.
Emprenedor

Serveis

Manteniment, instal·lacions, 

ESE

Treball, núm. 26 P I Almeda

08940 Cornellà de Llobregat

Ormazabal Media Tensión, 

S.L.U.
Numerari

Serveis

Comercialització i instal·lació 

de centres de transformació i 

distribució així com els ele-

ments que ho integren

Edi� cio Arteaga Txorierriko 

Etorbidea, 9

48160 Derio

OTC Engineering Emprenedor

Serveis

Enginyeria electrònica per 

automoció

Compositor Casanovas, 2 bis

17800 Olot

Pamias Col·laborador Serveis Enginyeria
Montnegre, núm.14 - 16 baixos

08029 Barcelona

PGI Grup Numerari
Serveis

Enginyeria

c/Galileu núm. 303 3a

08028 Barcelona

Philips Alumbrado, SL. Col·laborador
Serveis 

Il·luminació

c/ Mª de Portugal, 1

28050 Madrid

Productors Forestals de la Cata-

lunya Central, S.C.C.L.
Emprenedor

Serveis

Serveis energètics i producció 

d’estella forestal e� cient

Passeig Gallifa, núm. 1 2a planta - 

despatx 5

08250 Sant Joan de Vilatorrada

Proisotec Enginyeria, S.L.P. Emprenedor
Serveis

Enginyeria

G (Pol. Ind. Pont Xertmar) núm. 49

17844 Cornellà del Terri

Reynaers Alumiium, S.A. Col·laborador

Serveis

Distribució d’alumini i els seus 

derivats

c/Medes, núm. 1 (cantonada Me-

norca)

08192 Sant Quirze del Vallès

RSM Gassó Col·laborador
Serveis

Auditoria

c/Teodor Roviralta, núm. 9-11

08022 Barcelona

Rubatec Col·laborador
Serveis

Instal·lació

Doctor Trueta, núm. 13

08005 Barcelona

Rubau Concesión Proyecto 

Girona, S.A.
Col·laborador

Serveis

Construcció

Pont Major, s/n

17007 Girona

Sabaté Associats Col·laborador
Serveis

Arquitectura

c/Balmes, núm. 439 1r 1a

08022 Barcelona

Salicrú Fundador

industrial

Equipaments i components 

elèctrics

Av. de la Serra, 100

08460 Palautordera

Sauter Ibérica Col·laborador

Industrial, Serveis

Components HVAC,

Facility management

Jacint Verdaguer, 34-38

08902 l’Hospitalet de Llobregat

Schneider Electric Fundador
Industrial

Components elèctrics

Bac de Roda, 52, edi� ci A

08019 Barcelona

SEAT, S.A. Numerari

Fabricació

Vehicles

Automòbils

Autovia A2 Km 585

08760 Martorell

SECE Col·laborador

Serveis 

Manteniment i conservació 

d’enllumenat

Passeig Zona Franca, núm. 142

08038 Barcelona

Sedna Enginyeering, S.L.P. Emprenedor Serveis Enginyeria
C/Bobinaora, núm. 1-5, 2n , local 22

08302 Mataró

Sener, Ingeniería y Sistemas, 

S.A.
Col·laborador

Serveis

Enginyeria

construcció i integració de 

sistemes

c/Provença núm. 392

08030 Barcelona

Sensing&Control Systems, S.L. Col·laborador
Serveis

Facilities management

c/d’Aragó, núm. 208, 5è 1a

08011 Barcelona

Serv. Integ. Instal. Corbalán, S.L. Emprenedor
Serveis

Assessorament energètic

c/ Comte d’Urgell, 5 baixos

08850 Gavà

Siemens Numerari Industrial Elèctric
Luis Muntades núm. 5

08940 Cornellà de Llobregat

Sige, Gestión Informática, S.L. Col·laborador

Serveis

Enginyeria,

Consultoria de sistemes de 

monitorització i control

c/Llull, núm. 63-69 3r 5a

08005 Barcelona

Simon Fundador
Industrial

Material elèctric

c/Diputación, núm. 390-392

08013 Barcelona

Smart Energy, S.L. Emprenedor

Industrial

Disseny i producció de dispo-

sitius EE

c/Mallorca núm. 214, 6è 1a

08008 Barcelona

Snelloptics Col·laborador
Industrial

Components òptics

c/Prat de la Riba, núm. 35 local 3 

interior, 08222 Terrassa

Sofos Energia Col·laborador
Serveis 

Instal·lacions elèctriques

Polígon CIM - Els Frares, Vial A, Nau 

5

25191 Lleida

Sogesa Col·laaborador Instal·lacions integrals
c/Potosí, núm. 20

08030 Barcelona

Soler Energy Services, S.L. Col·laborador
Serveis

Empresa de serveis energètics

Onze de Setembre núm. 10 A

08650 Sallent

Soler & Palau Fundador
Industrial 

Maquinària

Llevant, núm. 4

Polígon industrial

Llevant

08150 Parets del Vallès

SolSolar, S.L. Emprenedor

Serveis 

Enginyeria

Energies renovables

c/ Pere Calders, 24 bis

08339 Vilassar de Dalt

Somfy España, S.A. Col·laborador
Equipaments (motors i automa-

tismes)

P. dels Ferrocarrils Catalans, núm. 

290

08940 Cornellà de Llobregat

Stoeu Numerari
Industrial

Façanes, interiors i formigó

Pol. Ind. Les Hortes del Camí Ral, 

Via Sergia, núm. 32, nau 1

08302 Mataró

Sud Energies Renovables, S.L. Col·laborador

Serveis

Disseny, construcció i explota-

ció de projectes ER

Ramon Soler, núm. 2 entresòl B

08500 Vic

Suris, S.L. Col·laborador
Serveis

Instal·lacions integral edi� cis

c/ Marroc, 210-212

08019 Barcelona

Telegestión Integral de Instalaci-

ones Técnicas, S.L. (WINTEL)
Emprenedor

Serveis

Enginyeria, regulació i control

c/Sierra de Aloña, nº7 bajos

20014 San Sebastián
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Urbe Bcn Col·laborador

Serveis

Enginyeria,

instal·lacions

c/Diputació, núm. 251 5è

08007 Barcelona

Urbis Ludex et Causidicus, S.A. 

(Urbicsa)
Numerari

Serveis

Manteniment i control d’instal-

lacions i consums

Av. Carrilet, núm. 3, 11a

08902 L’Hospitalet de Llobregat

Valoriza Facilities, S.A.U. Col·laborador
Serveis

Manteniment integral edi� cis

Paseo de la Castellana, 83-85

28046 Madrid

Webdom Labs, S.L. Emprenedor

Disseny, desenvolupament i 

distribució de sistemes de tele-

gestió, monitorització i segui-

ment energètic

Crta. Navarces a Basella km. 4,2

Polígon Industrial Sta. Anna I

08251 SantPedor

Xpresa BioEnergy, S.L. Col·laborador

Serveis

Consultoria i Facilities mana-

gement

c/ del Vall, núm. 67 1a 1a

08221 Terrassa




