
Clúster d’Eficiència 
Energètica de 

Catalunya 



Com diuen els nostres socis: 

L’associació de 
referència al sector 



Balanç energètic de Catalunya 

Consum d’energia final a Catalunya, any 2009 
Font: ICAEN 

Consum 
d’energia 
primària 

Energia 
disponible per 
al consum final 

Consum final 

100 60 72 

Per què l’eficiència energètica? 

100 unitats estalviades 
al punt de consum 

167 unitats estalviades 
al punt de generació 

= 



Per què l’eficiència energètica? 
L’eficiència energètica és una oportunitat  

Competitivitat 
econòmica 

Dependència 
energètica 

exterior 

Canvi 
climàtic 

 Només aproximadament el 
4% de l’energia consumida a 
Catalunya és produïda al 
territori. 

(font: Generalitat de Catalunya, 2008) 

 Volatilitat de preus 

 Generació de noves 
oportunitats de 
negoci 

 Generació de llocs 
de treball qualificats 

 Reducció de la 
factura energètica 

 L‘energia és responsable del 80% de 
les emissions de CO2 mundials 

(font: IDAE, 2009) 

 El 50% de la reducció d’emissions 
vindrà per l’eficiència energètica 

(font: World Energy Outlook, 2009) 



El dilema de l’energia 

Per què l’eficiència energètica? 

Font: AIE 2008 

Previsions 

×2 
Demanda d’energia elèctrica l’any 2030 
Demanda d’energia l’any 2050 

Necessitats 

÷2 
Emissions de CO2 l’any 2050 

per evitar canvis climàtics dràstics 
Font: IPCC 2007 

La gestió de l’energia és clau per abordar el dilema energètic 

Eficiència = fer MÉS amb MENYS 



El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) es constitueix com a 
agrupació empresarial sense ànim de lucre que agrupa a les empreses que 
dins de les seves activitats ofereixin, promocionin o desenvolupin 
productes o serveis relacionats amb l’eficiència energètica en diferents 
sectors: 

Què és el CEEC? 

Edificis Mobilitat Serveis Públics 

Indústria Formació 



Quins són els nostres objectius 
estratègics? 

Potenciació del negoci 

Ser referent en eficiència 

Gestió eficient 

Serveis als associats 

Innovació col·laborativa 

dels nostres associats 

energètica i sostenibilitat 



Com diuen els nostres socis, els aportem: 

Projecció, innovació i impuls de 
l’activitat del sector de l’eficiència 



Qui som? 
Més de 100 associats 



Qui som? 

Distribució sectorial Distribució geogràfica 

 Volum de facturació > 10.000 M€ 

 Nombre de treballadors > 280.000 persones 

Més de 100 associats 



Més de 100 associats 

Socis fundadors 



Socis numeraris 

Més de 100 associats 



Socis col·laboradors 

Més de 100 associats 



Socis col·laboradors 

Més de 100 associats 



Socis emprenedors 

Més de 100 associats 



Socis emprenedors 

Més de 100 associats 



Què aporta el CEEC segons els 
nostres socis  

Networking 
i creació de 

sinèrgies 

Informació 
actualitzada 

sobre 
legislació, 

normativa i 
altres temes 

d’interès 

Dinamisme i 
organització 
d’activitats 
generals, 

sectorials i 
d’innovació 

Visibilitat del 
sector davant la 
resta del mercat 

Representació del 
sector davant les 
Administracions 

Públiques 

Grups de treball i 
realització de 
projectes per 

liderar canvis en 
el sector 





Com ho fem? 
Competitivitat, negoci 



Negoci 

Com ho fem? 
Competitivitat, negoci 



Negoci Visibilitat 
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Negoci 
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Visibilitat 
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Negoci 

Networking 

Innovació 

Visibilitat 
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Negoci 
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Negoci 

Networking 

Innovació 

Visibilitat 
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Negoci 

Networking 

Innovació 

Visibilitat 

Coneixement 

Col·laboració 

Com ho fem? 
Competitivitat, negoci 



Potenciem la col·laboració entre associats, mitjançant: 

 Jornades de networking 

 Taulell d’anuncis 

 Projectes col·laboratius estratègics:  

 Rehabilitació energètica integral d’un hotel 

 EV Friendly 

 Projectes col·laboratius d’innovació 

 TIC&Energia 

Grups de desenvolupament de negoci 

En què treballem actualment? 



Potenciem la visibilitat i el coneixement dels associats 
i del sector: 
 

 Participació en jornades intersectorials 

Nit de l’Eficiència 

 Anàlisi i posicionament sobre normativa 

 Sessions estratègiques amb sectors d’interès 

En què treballem actualment? 



Representem al sector davant les administracions: 
 

 Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis 

 Ris3CAT 

 Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i 
equipaments de la Generalitat 

 Xarxa d’entitats d’energia de Catalunya 

Grup d’experts Ajuntament de Barcelona 

 Programa d’eficiència energètica al sector industrial 

En què treballem actualment? 



Col·laboració en la 

creació del manifest 
en contra de la RD 

autoconsum 



Als mitjans 



Eficiència Energètica  
ÉS FUTUR! 

(veure vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yz5kcf8Wgok


www.clustereficiencia.cat 
         @clusterEE  

Grup de LinkedIn EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AVUI 


