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L’eficiència energètica com a eix de desenvolupament de les Smart Cities.  

Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) 

 

Des del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), volem reivindicar les Smart Cities com a 

oportunitat per impulsar l’eficiència en tots els àmbits del dia a dia de la societat; en particular, els 

serveis públics i la generació i distribució d’energia. Dins d’aquest marc global, destaca especialment 

com a eix de desenvolupament d’aquests serveis l’optimització del consum energètic de les nostres 

ciutats. 

Efectivament, des del CEEC creiem que l’eficiència energètica hauria de ser l’objectiu final de les 

futures ciutats intel·ligent: buscant solucions energèticament eficients assolirem una mobilitat (tant 

pública com privada) més eficient, una recollida d’escombraries eficient, minimització de la 

contaminació lumínica, òptima integració de les energies renovables i del vehicle elèctric a la xarxa 

elèctrica... per tant, amb criteris d’eficiència energètica assolirem un sistema global que 

interconnectarà els diferents subsistemes existents a les ciutats d’una manera eficient i eficaç. 

En aquest marc, és la gestió del coneixement, a través d’empreses de serveis, la que ha de definir els 

processos i les necessitats en cada àmbit i permetre així el desplegament efectiu de les ciutats 

intel·ligents. A través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), una de les principals 

eines d’implementació pràctica d’aquests processos prèviament definits, es podran integrar i 

desenvolupar aquests requeriments. Així doncs, tot i que clarament les TIC tenen un paper cabdal en 

tot el procés, és molt important no perdre de vista que aquestes tecnologies són una eina per arribar 

a l’objectiu d’implementar les solucions més eficients en cada àmbit; és a dir, els sistemes de 

comunicacions, control i mesura, així com les diferents aplicacions informàtiques de telèfons mòbils, 

són el camí, no la finalitat. 

En un moment de dificultat econòmica com l’actual és urgent trobar noves vies de creixement 

econòmic i de creació de nous llocs de treball. Des del CEEC, associació que compta amb més de 100 

empreses que representen un volum de facturació de més 10.000 milions d’euros, creiem 

fermament que l’eficiència energètica és una una de les disciplines que poden contribuir a accelerar 

aquest desitjat canvi de model donant resposta, alhora, a importants reptes de futur. En aquest 

sentit, a través del correcte desenvolupament de les Smart Cites al voltant de l’eficiència energètica 

dels diferents àmbits d’actuació, es podran donar resposta als problemes energètics i de 

competitivitat que tenim davant. A més a més, ho podem fer de manera innovadora, generant valor 

afegit i ajudant a crear nous llocs de treball i de més qualificació. 


