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“La millor manera de 
predir el futur, és crear-lo”
Peter Drucker

L’any 2020 ens va impactar a tots 
en un sentit o un altre, degut a la 
pandèmia de la COVID-19. Aquest 
impacte ha seguit present durant 
aquest any 2021. 

A aquest repte global, se n’hi 
suma un altre de preexistent 
com el canvi climàtic. Aquest, 
és cada vegada més una realitat 
amb impactes més evidents i és 
responsabilitat de tots col·laborar 
per a mitigar-lo.

Des del Clúster, som conscients 
que, avui més que mai, el nostre 
sector es troba immers en 
un procés de canvi constant. 
Tenim clar, que aquesta 
transició energètica ha 
d’anar acompanyada d’una 
transformació social i econòmica. 
Si volem assolir els objectius fixats 

pel 2030 i pel 2050, ens cal un 
lideratge clar, amb uns objectius 
a curt termini i, on els actors 
implicats en aquesta transició, 
treballem de forma col·laborativa, 
en xarxa i buscant l’entesa 
entre totes les activitats socio 
econòmiques dels territoris.

Des del Clúster, cada dia 
treballem, per a l’acompliment 
d’aquests objectius, tenim 
clar que cal apostar per 
la descarbonització i la 
descentralització de l’energia, 
i que l’eficiència energètica, 
juntament amb les energies 
renovables, són pilars 
fonamentals per assolir aquesta 
transició energètica.

Si analitzem de més a prop, el 
sector de l’energia, que representa 
el nostre Clúster, i malgrat la 
conjuntura global, el 2021 ha estat 
un any positiu, en el que crec que 
s’han realitzat passos per impulsar 
el procés de Transició energètica.

Esther Izquierdo
PRESIDENTA DEL CEEC

Carta de la 
Presidenta
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Entorns reguladors més favorables, 
a nivell estatal i català, creació de 
nous instruments de finançament 
de projectes col·laboratius i 
innovadors i l’arribada dels fons 
Next Generation, han estat alguns 
dels motors que han impulsat el 
sector de l’energia aquest 2021.

Tot això ha permès, entre altres, 
seguir avançant en temes com 
l’autoconsum, la implantació 
d’energies renovables, 
l’emmagatzematge d’energia, 
el desenvolupament del vehicle 
elèctric, l’eficiència energètica, la 
digitalització de la generació i de 
l’ús de l’energia, l’aparició de nous 
vectors energètics com l’hidrogen 
o el gasos renovables.

Enmig d’aquest context de 
canvis i objectius ambiciosos, cal 
remarcar que el 2021 ha sigut 
un any de molta activitat per el 
nostre clúster, que ha demostrat 
una gran capacitat de resiliència, 
seguint avançant i creixent en 
nombre de socis i d’activitats.

Aquest 2021 el Clúster ha 
incorporat a més de 30 
empreses, arribant als 180 
associats, s’han impulsat 10 
projectes col·laboratius amb la 
participació de 30 associats, s’han 
mantingut actius 4 grups de 
treball (geotèrmia, fotovoltaica, 
finançament i formació) amb 
la participació de més de 140 
associats, i hem organitzat més 
de 80 esdeveniments amb la 
participació de més de 2.300 
assistents.

A més a més, aquest any, s’ha 
pogut celebrar l’esdeveniment 
més important per al nostre clúster 
i un punt de trobada per a tots 
els agents del sector de l’energia 
eficient, la celebració de la VIII 
edició de la Nit de l’Eficiència. 

Vull destacar una altra acció 
important duta a terme aquest 
2021, com és l’obertura de l’oficina 
Nextgen amb l’objectiu de poder 
informar i acompanyar als nostres 
associats,.

Finalment, no voldria deixar 
passar l’oportunitat per agrair als 
associats del CEEC la participació 
en les activitats que s’impulsen, 
així com les seves aportacions, 
suggeriments i estímuls per 
seguir endavant. Aquesta 
contribució, interès i dedicació ens 
anima a seguir treballant amb el 
mateix esforç per millorar any rere 
any.

Aquest any, m’agradaria acabar 
amb una frase de Peter Drucker 
“La millor manera de predir el 
futur, és crear-lo” i això és el que 
fem en el Clúster dia rere dia, 
pensar, crear i actuar, caminant 
cap al futur. 
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Energies renovables  
i autoconsum

Eficiència 
energètica  
a la indústria

Digitalització  
de l’energia

Mobilitat
sostenible

El CEEC?

El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) és una entitat que agrupa més de 180 organitzacions que 
interpreten la cadena de valor del sector energètic, que procedeixen dels àmbits empresarial, tecnològic, de 
recerca, institucional, regulador, legal i financer.
L’objectiu del CEEC és donar suport al procés de transició energètica i assoliment dels objectius ambientals, 
impulsant iniciatives que millorin la competitivitat dels seus membres i facilitant-los la possibilitat d’identificar  
i abordar noves oportunitats de negoci en àrees com la innovació, la internacionalització, la formació. 

Les activitats del CEEC es desenvolupen a l’entorn de sis eixos estratègics, els quals el desenvolupen 
mitjançant un Pla d’Activitats anual.

El Clúster es promou 
la col·laboració entre 
les empreses i entitats 
associades per obtenir 
beneficis derivats de les 
sinergies generades. 
Per això, es defineixen 
diverses accions:

• Desenvolupament 
de nous paquets o 
solucions integrats 
d’alta energia eficient 
a, competitius en el 
mercat internacional.

• Identificació de 
complementarietats 
entre les empreses i 
foment de projectes de 
col·laboració.

• Foment de l’intercanvi 
de coneixements 
per a l’aplicació 
d’innovacions i nous 
desenvolupaments.

• Potenciació de l’accés 
als ajuts públics a les 
inversions en R+D+i.

• Foment de l’intercanvi 
d’experiències 
empresarials i 
professionals entre  
els associats.

• Promoció de la 
participació dels 
associats en el 
mercat de l’energia 
eficient mitjançant 
la informació sobre 
licitacions, contractes 
comercials, etc.

• Difusió i promoció 
de les capacitats, 
productes o serveis en 
energia eficient oferts 
pels associats (cursos 
formatius, participació 
en fires, convencions, 
campanyes 
promocionals, etc.).

• Foment i participació 
en cursos de formació 
per a professionals.

Les àrees estratègiques en les 
que el CEEC desenvolupa  

les seves activitats són:

Edificació 
eficient

Xarxes  
intel·ligents

Actuacions
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Staff

Junta directiva

Manel Sanmarti   
Vocal

Carles Albà 
 Vocal

Alberto Rouco    
Vocal

Angel Fernández 
Vocal

Comité executiu

Sempre  
a la teva  
disposició
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Hajar El Mansouri Carla Rebés Cristina Castillo
Comunication &  

Public Affairs Manager
Project Manager Strategic &  

Innovation Manager

Francesc Ribera
Cluster Manager

Esther Izquierdo 
Presidenta

Joaquim Daura 
Vicepresident

Olivia Blanco 
Tresorera

Héctor Noguera 
Secretari

Marta Morera 
Vocal

Cristina Castells
Vocal

Jordi Autonell   
Vocal

 Encarna Baras  
Vocal

  Albert Cot
 Vocal

 Xavier Farriols  
Vocal
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Socis CEEC
El CEEC tanca el 2021 amb un total de 180 membres. Aquesta xifra suposa un increment de més d’una trentena 
de socis respecte al 2020. 
La facturació dels socis representa més de 28.000 milions d’euros en facturació agregada i un volum d’uns 
16.000 treballadors.

SOCIS FUNDADORS: 

SOCIS PLATÍ: 
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SOCIS OR: 

SOCIS PLATA: 
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SOCIS BRONZE: 
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SOCIS EMPRENEDORS: 

SOCIS PER CONVENI:

11



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021 UN MÓN D’OPORTUNITATS

Comercialitzadores  
i distribuïdores

Associacions i Col·legis 
Professionals

El CEEC està format  
per 180 socis que cobreixen tota la 

cadena de valor del sector de l’energia. 
Aquest socis provenen de diversos 

àmbits com són l’empresarial, el 
tecnològic, la recerca, el institucional, 

el regulador, el legal i el financer. El 
nostres associats es distribueixen 

percentualment de la següent manera 
dins de la cadena de valor: 

20% 
Fabricants

5% 6%

Centres de recerca  
i Tecnològics

5%

14%
Instal·ladores,  
mantenidores  
i constructores

Enginyers + 
consultories

28%

Administradores  
públiques

4%

Cadena de valor

Altres

6%

Empreses de serveis  
energètics +  

Certificadores

7%

5%
Gabinets jurídics + 

Entitats  
de finançament
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Acreditacions CEEC
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NETWORKING

Jornades
Jornada d’Immersió Estratègica
Workshops CEEC
Fires i congressos
Nit de l’eficiència
Borsa de treballN

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Cursos CEEC
Seminaris CEEC
Estudis del sector
Baròmetre
Update estratègic
Normativa sectorial

INNOVACIÓ  
COL·LABORATIVA

Seminaris innovadors
Projectes de mercat
Projectes innovadors  
(Servei fons Next Generation)

RELACIONS INSTITUCIONALS  
I INTERNACIONALS

Juntes directives
Assemblea general de socis
Missions internacionals
Altres esdeveniments

Serveis que ofereix el CEEC?

Bronze Label: 
Atorgat per la Unió Europea 
i dóna accés a una xarxa de 
contactes internacionals.

AEI Agrupaciones  
Empresariales Innovadoras: 
Atorgada pel Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. Està 
orientada a l’execució de projectes 
de caràcter innovador.

Catalunya Clusters: 
Atorgada per ACCIÓ té l’objectiu 
d’impulsar la competitivitat de 
l’economia catalana 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021 UN MÓN D’OPORTUNITATS

Energies Renovables  
i Autoconsum

Implementació de projectes  
en favor del desenvolupament  
de les energies renovables a 
Catalunya. 

Integració i captació de 
recursos renovables (eòliques, 
fotovoltaiques,...) pels diferents 
sectors (edificis, residencials...)

Àrees Estratègiques

Amb l’objectiu de treballar en les àrees considerades estratègiques en l’àmbit de la gestió energètica eficient, el 
CEEC ha identificat 6 àrees estratègiques en les quals vols actuar com a referent tat per als sector de l’energia  
com per a la resta d’agents tant públics com privats de qualsevol sector d’activitat.Les sis àrees estratègiques del 
CEEC són:

Eficiència Energètica a la 
Indústria

Desenvolupament d’activitats 
adreçades a la millora  energètica  
en la indústria, especialment a les 
pimes.

Optimització de processos de 
la indústria i les PIMES que la 
conformen

Recuperació i optimització 
energètica

Solucions energètiques conjuntes 
entre les companyies i polígons 
industrials

Mobilitat Sostenible

Desenvolupament de solucions 
de mobilitat sostenible i 
intel·ligent, tant en l’àmbit 
infraestructural com de models 
de negoci. 

Vehicles de propulsió i 
alternativa (elèctric/gas)

Desenvolupament de solucions 
de mobilitat alternatives

Desenvolupament de les 
Infraestructures associades  
a la mobilitat (recàrrega,...)

Digitalització de l’energia

Aplicació de solucions 
tecnològiques per a  transformar 
les dades en coneixement  
i facilitar la gestió de la demanda.

Aplicar tecnologies que facilitin 
la gestió de la demanda

Obtenir informació de les 
dades transformant-les en 
coneixement de valor

Facilitar la gestió de les dades: 
Controlar per millorar, entendre  
com dissenyar, mesurar i realitzar 
el comptatge de l’energia.

Xarxes Intel·ligents

Desenvolupament de projectes 
associades a les infraestructures  
que actuen com a element central 
del sistema.

Xarxes de fred i/o calor

Smart Grid: Combinació de 
tecnologies energètiques per  
a millorar la vida dels ciutadans

Sistemes de gestió d’energia als 
edificis

Informació sobre solucions  
de mobilitat

Edificació Eficient

Desenvolupament de projectes 
de caire innovador adreçats a la 
millora energètica dels edificis.
Sector terciari i habitatge, incloent 
les àrees de:

Residencial

No residencial

Edificis públics
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Àrees Operatives

Per tal de donar un servei d’excel·lència, i en el propi context de la complexitat organitzativa de les entitats 
que conformen el clúster, es troben establertes quatre àrees operatives, transversals a les àrees estratègiques, 
complimenten i donen servei de manera integral als socis. Les àrees operatives són:  

Innovació col·laborativa i recerca
Àrea encarregada d’impulsar el coneixement, 
l’ús de tecnologies i el networking entre els 
socis per a la definició de reptes comuns i 
la creació de nous projectes col·laboratius 
que fomentin la integració i comercialització 
conjunta de noves ofertes integrades i la 
generació d’oportunitats de negoci en el 
mercat.

Comunicació
Externa: Àrea encarregada de desenvolupar 
l’àrea de comunicació externa que permetin 
generar confiança en el sector, millorar la seva 
visibilitat i el posicionament.

Interna: Àrea encarregada de redefinir els 
processos i eines comunicatives en clau 
interna través de la incorporació de noves 
dinàmiques que promoguin la col·laboració.

Formació i sensibilització
Àrea encarregada de promoure la millora 
de la formació en matèria d’Eficiència 
Energètica dels diferents ens implicats, a 
través de l’impuls de màsters especialitzats 
que permetin traslladar el coneixement a les 
empreses.

Relacions Institucionals  
i Internacionals
Àrea encarregada d’actuar com a ens de 
referència i representació dels interessos del 
sector davant el sector públic i altres agents 
privats. 
Aquesta àrea també es responsabilitza de 
les accions relatives a la internacionalització 
tant de les empreses del CEEC com del propi 
clúster. Per últim, sobre aquesta àrea també 
recaurà la responsabilitat d’ajudar a vehicular 
l’entrada d’empreses al sector de l’energia 
eficient a Catalunya.

15
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Resultats econòmics

Des de la seva creació l’any 2008, el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya ha experimentat un creixement 
econòmic anual. Aquest fet s’observa en la taula de registre de resultats presentada a continuació. 
L’increment es deu a l’augment d’associats, any rere any, i a les activitats organitzades per afavorir les organitzacions 
dels membres.
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Quotes associats: 195.208 €
Ingressos per subvencions i projectes: 127.000€
Altres ingressos: 35.500

Ingressos 2021
357.708 €

Evolució  2014 - 2020

Despeses 2021: 
345.485 €

Resultats: 
12.223,00 €

Organització i gestió: 203.125 €
Serveis de Comunicació: 18.000 €
Jornades: 63.000
Projectes: 33.000
Altres: 28.360

400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

50000
0

177.000

2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021

246.000 241.000
269.000

284.000

366.000 357.708

Pressupost
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Grups de Treball

En total, el CEEC disposa de 4 grups de treball de caràcter transversals. Amb més de 140 organitzacions 
participants:

Grup de treball creat el 2018 amb l’objectiu de reunir entitats, empreses i altres agents que 
comparteixen interessos i objectius comuns en el sector econòmic i estratègic de la geotèrmia i, 
en general, en les energies renovables i la gestió energètica eficient. El grup impulsa la tecnologia 
geotèrmica com a sistema de generació d’energia d’origen renovable i, alhora, en subratlla l’alta 
eficiència amb la voluntat d’incrementar-ne la implementació a Catalunya. Actualment, està 
conformat per 50 organitzacions.

Grup de treball de caire transversal, creat el 2010, que té un doble objectiu. Per una banda, 
identificar necessitats en l’àmbit de la formació dels socis del CEEC  i donar-hi resposta 
mitjançant accions formatives específiques, ja sigui per part del propi Clúster o en col·laboració 
amb entitats formatives. Per altra banda, posar a disposició de les entitats de formació o de 
qualsevol altre agent que identifiqui una necessitat en matèria formativa en l’àmbit de l’energia 
eficient, accions formatives específiques, així com el coneixement i l’expertesa d’un conjunt de 
professionals escollits entre els associats del Clúster.

Grup de treball creat el 2018 amb l’objectiu de reunir entitats, empreses i altres agents que 
comparteixen interessos i objectius comuns en el sector econòmic i estratègic de la geotèrmia i, 
en general, en les energies renovables i la gestió energètica eficient. El grup impulsa la tecnologia 
geotèrmica com a sistema de generació d’energia d’origen renovable i, alhora, en subratlla l’alta 
eficiència amb la voluntat d’incrementar-ne la implementació a Catalunya. Actualment, està 
conformat per 50 organitzacions.

Grup de treball creat al 2020 i que té per objectiu principal que “cap projecte es paralitzi per 
manca d’inversió o finançament”. Per aconseguir-ho es desenvolupen tasques en l’àmbit de la 
sensibilització i la difusió mitjançant una sèrie de webinars, en temàtiques concretes; en l’àrea  
del networking amb la intenció de posar en contacte als associats del Clúster i altres 
organitzacions interessades amb potencials finançadors, generant noves sinergies i socis pel 
Clúster; així com en els àmbits de formació i innovació de projectes; i per últim de relacions 
institucionals. La iniciativa va néixer amb caràcter transversal i en aquest sentit, incorpora   
entitats financeres i de renting, de crowdfunding, fons d’inversió, inversors privats, 

Geotèrmia
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Formació

Fotovoltaica

Finançament
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Projectes destacats

Projectes interns
El Clúster de l’Energia Eficient  
de Catalunya posa a l’abast dels 
seus socis les eines necessàries  
per detectar sinergies entre ells 
i generar oportunitats de negoci.

Missió estudi Xina 
Disruptour CEEC 2022
Aquesta missió, finançada per la 
línia IRC d’ACCIÓ, forma part de 
les activitats relacionades amb 
la millora del coneixement de 
mercat i de tendència del sector 
a nivell global impulsades pel 
CEEC. En aquesta ocasió el destí 
escollit és la Xina, atès que aquest 
país està duent a terme un procés 
accelerat de Transició Energètica 
en la que s’estan implementant 
gran nombre d’iniciatives 
altament innovadores. Les entitats 
participants són Alternative 
Energy Innovations, Arcbcn, 
Energy Tools, Instal·lacions 
Energètiques Girona, IREC, Paci 
Enginyers, Simon.

“Consolidació d’estructures 
clúster de les entitats 
integrants del Programa 
Catalunya Clúster” 
L’objectiu d’aquest projecte, 
finançat per la línia IRC d’ACCIÓ, 
és potenciar aquelles línies 
estratègiques de l’entitat 
enfocades i orientades a 
aconseguir un alt impacte a nivell 
de comunicació del sector, la 
visibilitat del clúster i de les seves 
empreses associades i l’increment 
del negoci en el sector.

2.

1.

3. Estudi sobre Oportunitats 
en el futur de l’Energia 
En aquest estudi s’han analitzat 
els drivers d’innovació globals 
que impacten en el disseny i la 
creació de productes, serveis 
i experiències de consum, per 
tal d’identificar les tendències 
més rellevants i com aquestes 
impacten en sectors diversos 
amb casos i exemples de la seva 
aplicació. La visió àmplia d’aquesta 
anàlisi ha permès identificar 
tendències que interactuen 
entre elles, i fins i tot en alguns 
casos, que es contraposen. 
L’objectiu final és facilitar el 
desenvolupament de projectes 
accionables d’estratègia, vendes, 
màrqueting i innovació. Aquest 
estudi de tendències ha estat 
impulsat pel CEEC i realitzat per 
Connociam.

Total de 
PROJECTES: 

Total de 
PRESSUPOST: 
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2.5M €
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Projectes innovadors
La innovació és un dels pilars 
del sector de l’energia i, 
conseqüentment, del CEEC. 
Enguany s’han aconseguit 
els següents projectes per un 
pressupost global aproximat de 
2.5M i una 30 socis participants. 

Projecte EDIFICAT
Projecte europeu coordinat 
per l’Ajuntament de Girona 
que desenvolupa juntament 
amb el CEEC, Perpignan 
Méditerranée Métropole i Pôle 
DERBI. El projecte s’emmarca 
en el Programa POCTEFA 2014-
2020, cofinançat amb el Fons 
Feder. Aquest projecte pretén 
establir condicions favorables 
per a una reorientació del 
sector de la construcció cap a 
una activitat més sostenible i 
qualitativa, mitjançant un treball 
transfronterer en xarxa a banda i 
banda dels Pirineus..

1.

Projecte Polígonos 4.0
Projecte finançat per la 
convocatòria AEI del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, 
que té per objectiu analitzar la 
viabilitat del desenvolupament 
i implementació d’un sistema 
de caracterització energètica 
intel·ligent del teixit industrial 
que pretén ser un instrument 
estratègic per a la planificació 
de la transició energètica del 
teixit industrial, i especialment 
de les pimes. Les entitats 
participants són ARCbcn, com a 
responsable del disseny tècnic 
i Italtel que s’encarregarà del 
desenvolupament tècnic. 

3.

Programa Start Up Mobilitat 
– Clúster de Mobilitat
El projecte en qüestió, finançat 
per la línia IRC d’ACCIÓ, s’enfoca 
en dos elements complementaris 
entre sí, que pretén oferir als 
socis dels clústers de mobilitat, 
oportunitats de formació, 
inspiració, col·laboració i 
desenvolupament de capacitats 
a través d’un Programa Start-Up 
de mobilitat. El consorci está 
format pel Clúster de la Indústria 
d’Automoció de Catalunya, 
Clúster Railgrup i el CEEC.

5.

Conceptualització, disseny  
i implementació d’un Servei 
d’assessorament en matèria 
de rehabilitació
A través d’aquest projecte, 
finançat per la línia IRC d’ACCIÓ, 
es planteja el desenvolupament 
d’un servei d’assessorament 
personalitzat en matèria de 
rehabilitació energètica que 
consisteix en un acompanyament 
a nivell tècnic, administratiu i 
financer adreçat a la ciutadania 
amb especial atenció als 
col·lectius en risc d’exclusió social 
i pobresa energètica. Les entitats 
participants són Ecoserveis, 
Fundació Europace, Granollers 
Promocions. 

4.

Last Planner Tool based  
on Artificial Intelligence
Projecte, finançat per la línia 
IRC d’ACCIÓ, que consisteix 
en el desenvolupament d’una 
plataforma de planificació, basada 
en metodologies d’intel·ligència 
artificial, per a la planificació de 
projectes i la coordinació d’equips 
de treball, orientada tant a la 
gestió de xarxes de professionals  
treballant a distància, com a la 
gestió d’empreses, a través de les 
noves tecnologies d’informació i 
comunicació, i que serà accessible 
des d’ordinadors, mòbils, i tablets. 
Consorci format per TDI Enginyers 
i SJ12 Enginyers.

6.

Projecte “SUITE” - Scaling 
Up Innovation Together for 
Energy Vulnerability
Projecte que proposa el 
desenvolupament de capacitats 
i el seguiment centrat en la 
pobresa energètica. L’objectiu 
principal és implicar usuaris 
vulnerables d’energia domèstica, 
empreses energètiques, 
administracions públiques, 
organitzacions del tercer sector, 
societat civil i el personal 
tècnic dels serveis socials tant 
en qüestions tècniques com 
financeres. En aquest projecte 
han participat Ecoserveis, AISFOR, 
Climate Alliance i el CEEC. 

2.

19



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021 UN MÓN D’OPORTUNITATS

Flexenergy
Projecte finançant per la línea  
AEI que pretén avaluar  
diferents models d’operació 
i gestió de comunitats 
energètiques de proximitat, 
mitjançant la implantació 
d’una comunitat energètica 
en el nucli urbà de Caldes de 
Montbui per a l’autoconsum 
compartit de la generació d’una 
planta fotovoltaica híbrida en 
coberta (amb emmagatzematge 
d’energia). Les empreses 
participants són Electra Caldense 
Hòlding, Cegasa Energías i Enfasys 
Ingeniería.

Insiga II
Projecte finançant per la línea  
AEI del Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme que implica la 
continuació del projecte INSIGA  
I aprovat en la convocatòria  
de 2020. L’objectiu d’aquest 
és el desenvolupament d’una 
aplicació de programari intel·ligent 
que doni suport i dinamitzi la 
conformació de comunitats 
energètiques. A més d’estudiar 
la viabilitat tecnico econòmica 
d’una comunitat energètica en 
un polígon. Les empreses que 
participen són Inergy, Bee Data 
Analytics, ARCbcn i Navarresa de 
Sòl i Habitatge. 

8.

7.

9. Vidvolt4.0 
Projecte finançant per la línea 
AEI que persegueix desenvolupar 
un marc computacional Digital-
Twin per rastrejar, prescriure i 
optimitzar el flux d’energia solar i 
l’optimització dels cultius a través 
de la instal·lació en granges solars-
vinícoles amb una anàlisi sensòrica 
complexa i multipropòsit, 
anomenat sistemes Agro-photo-
voltaic. Les empreses participants 
són Ibermatica, KmO Energy  
i Tamic.

Aicharge 
Projecte finançant per la línea 
que té per objectiu la investigació 
i integració de tecnologies 
d’Intel·ligència artificial i registre 
distribuït (Blockhain) per 
maximitzar la recàrrega elèctrica 
d’embarcacions de lleure amb 
energies d’origen sostenible, 
de manera que pretén reduir i 
inclús eliminar la dependència 
actual de les embarcacions dels 
combustibles fòssils i contribuir 
així a la reducció de gasos de 
l’efecte hivernacle. Les empreses 
participants són Prosume, GPA 
Innova i Power Innotech.

10.

Projecte mentoratge  
‘The Next Society’ 

Projecte que va néixer de la 
trobada “EU –South MED Cluster 
Matchmaking” realitzada al 2019. 
Durant el 2021 s’ha impulsat 
una col·laboració de mentoratge 
per 13 clústers procedents de 
Jordania, Marroc, Palestina, 
Tunísia i Egipte. Concretament, 
el CEEC ha assesorat a l’Egyptian 
Renewable Energy Cluster 
Initiative.

Programa  
Clean Tech Camp

La col·laboració amb Innoenergy 
permet donar impuls al 
Programa Clean Tech Camp, que 
desenvolupa activitats formatives, 
d’anàlisi de viabilitat de les 
idees de negoci, de mentoria, 
entreteniment competencial, 
bones pràctiques i experiències. 
Finalment, es pretén fomentar 
la col·laboració i la interacció 
entre els diferents agents de 
l’ecosistema.

2.

1.

Suport a l’emprenedoria
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El CEEC en xifres

Projectes 2021

1 Projectes Convocatòria Ajuts IRC 2021

3 Convocatòria IRC. Projectes de reforç 
competitiu empresarial

1 Convocatòria Línia Ajuts Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras. Projectes  
de tecnologies digitals

3 Convocatòria Línia Ajuts Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras. Projectes  
de tecnologies digitals

1 Projecte Europeu Suite finançat per 
l’European Social Catalyst Fund (ESCF)

1 Projecte Europeu Edificat finançant  
pel POCTEFA/FEDER

2 Projectes Emprenedoria

3 Projectes interns

L’augment d’associats 
amplia la cadena de valor 
del CEEC, les seves àrees 
estratègiques (mobilitat 
sostenible, energies 
renovables i autoconsum, 
smart grids i xarxes 
intel·ligents, digitalització 
de l’energia, eficiència 
energètica a la indústria  
i edificació eficient).

Associats
Esdeveniments

IX EDICIÓ NIT  
DE L’EFICIÈNCIA  
Recuperant el format 
presencial

INCREMENT  
PARTICIPACIÓ  
FIRES I CONGRESSOS

15
Aquest darrer any el CEEC 
ha augmentat en més de 
30 empreses els seus 

associats, arribant a un total 
de 180 organitzacions.

225 Notícies web: 127 noticies CEEC,  
50 noticies socis, 36 noticies sector,  

8 noticies geotermia 4 noticies  
fotovoltaica

EN TOTAL

Grups de treball 

Internacionalització

Visibilitat

140 MEMBRES

4 GRUPS DE TREBALL ESTABLES: 
Geotermia, Fotovoltaica, Finançament i Formació

Disruptour Virtual del CEEC: Israel, Xina i EUA

Webinar informatiu de la Comissió Europea: Coneix les polítiques 
europees en matèria d’eficiència energètica i les energies 
renovables

Participació en convocatòries europees: Poctefa, ESCF, Projecte 
mentoratge “The Next Society”, COSME.

Actes híbrids + retorn a la presencialitat en activitats clau

Participació consellera en diferents actes de referència

Nova web corporativa

Auditoria Gold Label

Nou servei de pla de formació

Consolidació i creixement de l’equip intern

Creació de nous serveis a l’associat: Servei Next Generation 

Altres

Pressupost 
2.5M

2.300
assistens

Participants 

30 socis

3.040 seguidors 
Linkedin

+57% 

3.040 seguidors 
Linkedin

21.45% 

4.500 usuaris 
News Letter

+45% 

170 aparicions 
Mitjans de 
comunicació

5.176 seguidors 
Twitter

+8% 

PARTICIPEN EN LES 
ACTIVITATS DEL CEEC

84% 
DE SOCIS

28.000 usuaris 
web visitors 

+27% 

89% 
ESDEVENIMENTS



Durant el 2021, el CEEC ha desenvolupat o 
coorganitzat amb d’altres organitzacions les 
següents activitats en l’àmbit del networking, 
de la innovació, la formació i el coneixement 
i en matèria de relacions internacionals i 
institucionals.
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GENER 

15
Who Is Who  
CEEC | Micursoline,
ICDQ, La Salle i 
Fundació Bosch  
i Gimpera

26
Presentació  
del Baròmetre

25 i 27 
Virtual Disruptour  
CEEC | Shenzhen 
(Xina)

29 
Jornada de  
gestió energètica 
de les empreses 
i les entitats de 
l’Economia Social  
i Solidària

FEBRER 

1
Virtual Disruptour  
CEEC | Israel

2 
Virtual Disruptour  
CEEC | USA 

3
Presentació Update 
Estratègic  
del sector de 
l’energia eficient  
a Catalunya

16 
Cafès CEEC | Cafè 
CEEC amb en Pere 
Navarro, delegat 
Zona Franca de 
Barcelona 

16 al 25
3r Curs EFISport: 
Gestió de l’Energia 
en Instal·lacions 
Esportives

19
CoEnerCat

23
Finançament  
i convocatòries 
obertes per 
a projectes 
d’innovació  
i transferència 
tecnològic

25 
Visita informativa a 
la Comissió Europea:  
Polítiques  
europees en 
matèria d’eficiència 
energètica i les 
energies renovables

26 
Who Is Who 
CEEC | Fotovoltaica

MARÇ 

2 
EDIFICAT | El BIM, 
una revolució 
pel sector de la 
construcció?

3
Virtual Disruptour  
CEEC | global

5 
Next Generation EU: 
Fons europeus  
per a la transformació 
digital i ecològica

15 
Workshop 
presentació 
projectes 
innovadors AEI 

16
Cafès CEEC | Cafè 
CEEC amb en 
Miquel Puig, Assessor 
Catalunya-Next 
Generation EU

17
Webinar | Soluciones 
para la digitalización  
y la gestión eficiente 

17 
Workshop CEEC | 
Edificació Eficient

18 
Alternatives de 
finançament per 
l’autoconsum 
fotovoltaic a la 
indústria 

18 
Territori, turisme i 
transició energètica 

19
Who Is Who CEEC |  
Solucions de Gestió 
Energètica Eficient

24
Workshop CEEC | 
Autoconsum i les 
energies renovables

ABRIL 

7
Workshop CEEC | 
Mobilitat sostenible

6 al 14
Segona edició  
de l’Acadèmia de 
vendes B2B 

14
Workshop CEEC | 
Digitalització de 
l’energia i l’smart 
girds

14
Solucions per a 
la millora de les 
bateries actuals i la 
seva integració en 
sistemes

15 
Seminari CEEC | 
Com utilitzar les 
tendències per 
innovar amb èxit

16
Who Is Who CEEC | 
Coneix els nous socis  
del Clúster!

20
Cafès CEEC | Cafè 
CEEC amb Laia 
Bonet, Tinenta 
d’Alcalde

21  
Workshop CEEC 
| Eficiència 
energètica a la 
indústria

27
Seminari CEEC 
| Ús d’energies 
renovables i reducció 
d’emissions al sector 
agroalimentari carni

Networking 

Formació i coneixement

Innovació i projectes

Activitats on el CEEC ha participat

Activitats internacionals

Activitats 
2021
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NOVEMBRE 

11
EFISport 2021

12 
Jornades tècnica 
“GeoEnergia a 
Catalunya” | Núm. 
03 | El debat de la 
transició energètica 
en el territori i el rol 
de la geotèrmia

16 
CEEC Business Lunch 
| Amb Raül Blanco, 
Secretari General 
d’Indústria i de la 
Petita i Mitjana 
Empresa

25
Innovation Day 
Energia 2021

DESEMBRE

2
Assemblea General 
d’associats del CEEC

OCTUBRE

1
Seminari de 
presentació curs 
Gestió Empresarial 
Sostenible

6
Solucions  
energètiques en  
el sector de la  
biomassa i la 
bioeconomía

6
Jornada OberCat 
| Electrificació i 
descarbonització. 
Oportunitats  
i amenaces 

13
Subvencions a 
l’autoconsum 
elèctric i 
emmagatzematge 
amb fonts d’energia 
renovable

14
Subvencions a 
energies renovables 
tèrmiques en el 
sector residencial

14
VIIIª Nit de 
l’Eficiència

19 
Cafè CEEC amb  
Joan Vila, CEO de  
LC Paper Group

19
Máster en Gestión 
de las Energías 
Renovables

20
Rehabilitació 
energètica i risc 
d’incendi en façanes

21 i 22 
EFINTEC 

25 i 26  
II Cicle Jornades 
Descarbonització  
de la Indústria 

28
La implantació de 
parcs fotovoltaics  
en el territori català 
a debat

29 
Mobility Clusters 
Catalonia: Programa 
de innovación 
Disruptiva  
de Impacto

29 
Next Generation EU: 
Fons europeus per 
a la transformació 
digital i ecològica

MAIG

4
EDIFICAT | Illes  
de calor urbà i 
edificis sostenibles

5
L’Autoconsum 
Fotovoltaic i les 
Comunitats Locals 
d’Energia 

6
Webinar sobre 
la Eficiencia 
Energética en la 
Edificación en 
Cataluña

18
Webinar | IA a 
la Indústria de 
l’Energia Sostenible 

21
Who Is Who  
CEEC | Enchufing, 
Druids, Econocom  
i Biorenovables

JUNY

2 
Noves tendències 
al sector energètic: 
generació, 
acumulació  
i transferència

8
Contractació i 
optimització de la 
factura elèctrica 
en el marc del nou 
sistema tarifari

16
Solucions per 
a la millora de 
les tecnologies 
fotovoltaiques  
i la seva integració 

16
Presentació 
estudi ‘Reptes i 
oportunitats de la 
digitalització del 
sector de l’energia’

30 
Assemblea General 
d’associats del CEEC 
| 1r semestre de 2021

JULIOL

1
Esmorzar CEEC

8
Afterwork CEEC

28
Next Generation EU: 
Fons europeus per 
a la transformació 
digital i ecològica

SETEMBRE

21 
CEEC Business 
Lunch | Amb 
Ana Palencia, 
Sustainable 
Business and 
Communications 
Director d’Unilever 
Espanya

22
Clusters Day 2021 

30
Who Is Who CEEC 
| Finder, Nnergix, 
Enertips i BIM 
Consultors
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Activitats destacades

Networking
VIIIª Nit de l’eficiència

Les instal·lacions del Recinte Modernista de Sant Pau van acollir la vuitena edició de la Nit de l’Eficiència, que 
tornava en format presencial després d’un any d’absència. Com cada any, es va constituir com l’acte més rellevant 
del sector aglutinant més de 200 persones. L’acte va comptar amb la presència de l’ Hble. Senyora Teresa Jordà, 
Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, qui va remarcar  
“la coincidència d’enfocament entre el Departament d’Acció Climàtica i el CEEC”, així com la necessitat de tots 
els agents per cooperar i avançar plegats. D’altra banda, es van lliurar la tercera edició dels Premis EmErgEnt 
al projecte ECOEMS i Bamboo Energy. A més de d’una donació a la Fundació Esclerosi Múltiple i un premi al 
periodista del Punt Avui, Josep Garriga.

Formació i coneixement 
Formacions impulsades o en col·laboració

Durant el 2021 s’ha continuat amb les formacions impulsades pel 
clúster o en col·laboració amb d’altres entitats amb la voluntat 
d’establir-ne més durant el 2022. L’objectiu és poder ampliar 
la cartera de serveis que s’ofereixen als associats, mitjançant la 
formació, ja sigui amb programes més llargs o píndoles formatives. 
Entre els cursos oferts es poden destacar la 9ª edició del curs 
“EFISport”, organitzat conjuntament amb INDESCAT, i que està 
orientat a a donar a conèixer i debatre novetats i mesures per 
a l’eficiència energètica en la gestió d’instal·lacions esportives 
públiques i privades, a través d’experiències i casos d’èxit. D’altre 
banda, també s’ha organitzat el curs “Acadèmia de vendes per 
empreses del clúster”, organitzat amb el Packaging Cluster,  
adreçat a la gestió comercial B2B i al desenvolupament d’habilitats 
de vendes. Finalment, també s’ha dut a terme una nova edició 
del Màster en Gestió de les Energies Renovables, impulsat per la 
Universitat de Barcelona i on el CEEC ha aportat coneixements 
teòrics i pràctics, a més de professionals per impartir les classes. 
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El CEEC juntament amb ACCIÓ  
van organitzar el Virtual  
Disruptour CEEC, per apropar als 
socis a conèixer entorns innovadors 
i punters d’arreu del món, aquesta 
vegada en format virtual. Aquesta 
iniciativa va apropar els socis 
del clúster als ecosistemes de la 
Xina, Israel i Estats Units, per tal 
de fer connexions amb start-ups, 
empreses vinculades a la innovació 
i agents reguladors públics, que 
lideren la transició energètica, així 
com bones pràctiques, networking 
i compartició d’experiències.  

Innovació i projectes 
Innovation Day Energia

L’enorme potencial innovador del 
nostre país es va posar una vegada 
més de rellevància amb la nova 
edició Innovation Day Energia, 
coorganitzat pel CEEC, la Xarxa 
de Recerca, Desenvolupament 
i Innovació Energy for Society 
(XRE4S) i la Comunitat RIS3CAT 
Energía. Durant la jornada, a 
la que van participar més de 
seixanta persones de diverses 
organitzacions de múltiples 
sectors d’activitat -administració, 
multinacionals, PIMES i startups,  
es va destacar la demanda creixent 
per a millorar la gestió energètica 
eficient en infraestructures, sector 
agroalimentari, esports o residus. 
En aquest acte, es van presentar 
quatre reptes per part de Sorigué, 
el Clúster Català de la Indústria 
de l’Esport (INDESCAT), Comsa i el 

Activitats internacionals 
Virtual Disruptour CEEC

Clúster FoodService de Catalunya. 
Per la seva banda, també es van 
presentar solucions als mateixos 
per part de grups d’investigació 
de l’IREC; Eurecat, Universitat 

Politècnica de Catalunya, 
Universitat de Lleida, Universitat  
de Girona, Universitat de Vic  
i The Predictive Company.
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Comunicació i impacte a mitjans

La comunicació i les xarxes socials són una eina indispensable per poder generar un major impacte de les accions  
que es duen a terme des del CEEC, així com el nostre posicionament en el sector de l’eficiència energètica. Per 
aquest motiu, comptem amb diversos mitjans i plataformes, tant presencials com digitals, en el quals es comuniquen 
les activitats, projectes i sinergies que sorgeixen des del Clúster, generant així una interacció continua amb el nostra 
entorn.

Impactes online:

Durant el 2021, el CEEC ha  
aparegut als mitjans de comunicació 
online. Destaquen aquestes capçaleres: 

La Vanguardia
Interempresas.net
SolarNews.es
Profesionales Hoy
Eco Construcción
Voltimum
El Periódico de la Energía
Europa Press
Gente Digital
iElektro
La República
TV3
CCMA
TVE

Audiències
Lectors  
(premsa impresa):
5.641.236 persones

Audiència diària  
(premsa digital): 
20.935.886 persones

Linkedin: 3.040 seguidors. La presència  
a Linkedin s’ha incrementat en un 56,87 %

Presència a mitjans  
de comunicació  

Twitter: 5.176 seguidors. La presència a 
Twitter s’ha incrementat en un 7,75 %

Web:       de 28.000 usuaris web

Newsletter:       de 4.500 usuaris

Una agenda mensual per anunciar les 
activitats duts a terme pel CEEC

Una newsletter mensual per anunciar  
les novetats

  de 170 
APARICIONS  
A MITJANS
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Impactes premsa

Durant el 2021, el CEEC ha aparegut als 
mitjans de comunicació impresos.  
Destaquen aquestes capçaleres: 

La Vanguardia
El Instalador
El Economista
L’Econòmic

Impacte econòmic  
de les aparicions 2021
488.704,36

  de 170 
NOTES  

DE PREMSA
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L’opinió 
dels socis

Què creu que t’aportarà ser soci 
del CEEC?
Creiem fermament que per optar 
a tenir un gran impacte en la 
societat, només hi ha un camí: 
cooperar i col·laborar amb tots 
els actors actuals en matèria 
d’eficiència energètica i gestió 
d’edificis. I quin millor lloc que 
el CEEC, on es concentren les 
principals corporacions i startups 
del panorama català. Fa ben 
poc que som socis i puc dir, 
sincerament, que n’hem tret molt 
profit. A més, vull aprofitar aquest 
espai per mencionar que l’equip 
intern del CEEC està a la nostra 
disposició i així ho demostra, així 
que ho agraeix-ho públicament!

Quin creus que serà el paper 
del CEEC a l’hora de complir la 
vostra missió empresarial?
Crec que en l’aspecte que ens pot 
ajudar més el fet de ser membres 
del CEEC, és en la connexió entre 
diferents membres per a crear 
propostes de valor millorades. 
També penso que tenen un 
paper important en assessorar els 
membres en la gestió de les línies 
públiques que es llançaran en 
poc temps.

Carles Morales
ORPHEUS

Ens podries explicar quins són 
la vostra visió/missió/objectius 
com a organització?
Orpheus té una missió molt clara: 
Reduir l’impacte energètic dels 
edificis professionals i, a la vegada, 
entregar una millor experiència 
als usuaris que l’utilitzen.
I aquest és un objectiu molt més 
ambiciós que l’abast que avui 
en dia té Orpheus. Avui hem 
posat la primera pedra del que 
podem ser. Per sort el mercat 
està demostrant que ara és el 
moment idoni per fer un pas 
endavant en la gestió dels espais 
professionals i, per sort, des 
d’Orpheus tenim l’oportunitat de 
capitanejar aquesta transició.

Innovació: Esteu desenvolupant 
algun projecte que vulgueu 
destacar? Ens el pots descriure 
breument?
La irrupció de la pandèmia ha 
fet canviar molt ràpidament la 
sensibilitat dels usuaris / clients 
en espais tancats. Ens importa 
molt més la qualitat ambiental, i 
estem veient que la crisi climàtica 
ja es pot “tocar”. Aquests canvis 
tan ràpids ens han fet córrer 
molt per a adaptar la plataforma 
Orpheus cap a la nova realitat, i 
en aquest sentit estem impulsant 
amb molta força les funcionalitats 
enfocades a transmetre confiança 
en l’aspecte de la salut.

Anna Casas 
SYMPOWER

Ens podries explicar quins són la 
vostra visió/missió/objectius com 
a organització?
La visió de Sympower es la d’un 
món electrificat funcionant amb 
energies renovables. La nostra 
missió és fer-ho possible aportant 
flexibilitat de recursos i demanda.

Innovació: Esteu desenvolupant 
algun projecte que vulgueu 
destacar? Ens el pots descriure 
breument?
Actualment, estem treballant 
amb projectes pilots de mercats 
locals de flexibilitat a Holanda. 
Recentment, hem participat al 
projecte InterFlex, on Sympower 
ha permès que cotxes elèctrics i 
bateries oferissin la seva flexibilitat 
per solucionar problemes 
de congestió de la xarxa de 
distribució.

Què creu que t’aportarà ser soci 
del CEEC?
Ser part del CEEC ens aporta 
principalment la capacitat 
d’interactuar amb la comunitat 
energètica catalana. Esperem 
visibilitat i oportunitats de 
negoci a través de possibles 
col·laboracions amb altres socis 
del CEEC.

Quin creus que serà el paper del 
CEEC a l’hora de complir la vostra 
missió empresarial?
Crec que el CEEC ens ajudarà a 
l’hora de fer difusió del paper de la 
flexibilitat com a part principal de 
la transició energètica i connectar 
amb les institucions per tal de 
poder canalitzar les nostres 
inquietuds pel que fa a la figura 
de l’agregador de la flexibilitat de 
recursos distribuïts i demanda.
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Rafael Benjumea
ESTABANELL ENERGÍA

Ens podries explicar quines són  
la vostra visió/missió/objectius 
com a organització?
La missió del grup Estabanell, 
del que formen part els negocis 
d’energia, telecomunicacions i 
mobilitat, sempre ha estat, és i serà 
millorar la qualitat de vida de les 
persones. I, per poder-ho fer, estem 
en ple procés de transformació 
cultural. Un procés en el que 
consolidar-nos com un proveïdor 
integral de benestar en matèria 
d’energia, telecomunicacions i 
mobilitat.

Innovació: Esteu desenvolupant 
algun projecte que vulgueu 
destacar? Ens el pots descriure 
breument? 
Es fa difícil parlar d’un de sol, 
perquè tenim molts projectes 
innovadors en marxa. Però, 
posaria de relleu el projecte 
europeu Resolvd. En aquest 
projecte, Estabanell hem liderat la 
integració de tots els components 
físics, així com d’una tecnologia 
innovadora que permetrà aprofitar 
l’excés d’energia generat per les 
plaques solars. El sistema que s’ha 
desenvolupat ha permès validar 
com gestionar les fonts renovables 
fotovoltaiques i la mobilitat 
elèctrica amb els consums dels 
usuaris.

“Resolvd és un projecte 
que hem liderat, consisteix 
en la integració de tots 
els components físics, 
així com d’una tecnologia 
innovadora que permetrà 
aprofitar l’excés d’energia 
generat per les plaques 
solars.”

Què t’ha aportat ser soci del CEEC?
És una experiència imprescindible 
per a nosaltres, per l’accés que 
proporciona ser soci del CEEC 
a coneixement i a les millors 
pràctiques del sector de l´eficiència 
energètica, des del rigor científic  
i des d’una base empírica solvent.

Quin ha estat el paper del CEEC a 
l’hora de complir la vostra missió 
empresarial?
Ha estat una referència, la 
constatació de que la nostra 
orientació estratègica és correcta 
i que anem en la bona direcció. 
A Estabanell diem, sempre, que 
l’energia més responsable, més 
sostenible, és la que no es produeix. 
D’aquí que estiguem fent molts 
esforços per potenciar l’eficiència 
energètica. 

Alberto Guillén 
SOCOMEC

Ens podries explicar quines són la 
vostra visió/missió/objectius com  
a organització?

La nostra missió és assegurar 
l’eficiència de tota mena 
d’instal·lacions elèctriques, 
especialment aquelles 
considerades crítiques. I fer-ho 
amb un compromís de creixement 
sostenible respectuós amb la gent, 

amb la societat i amb el medi.

Innovació: Esteu desenvolupant 
algun projecte que vulgueu 
destacar? Ens el pots descriure 
breument?
Des de fa uns anys, estem apostant 
fortament per solucions integrals 
d’emmagatzematge d’energia. 
Oferim sistemes claus en mà per 
a diferents aplicacions, destacant 
el Projecte Europeu NICE SMART 
VALLEY i, més recentment, 
destaquem la nostra participació 
al rally Dakar. En aquest cas la 
nostra solució d’energia mòbil ha 
alimentat no tan sols l’estructura 
Green Corp Konnection (ha sigut 
totalment autònoma) i al cotxe 
e-Blast 1 de GCK Motorsport, sinó 
també ha mostrat la visió del Rally 
Dakar d’un “bivac verd”, alimentant 
el centre multimèdia i la paret de 
televisió del NEOM Bivouac durant 
l’estada del rally.

La nostra solució d’energia 
mòbil ha alimentat no 
tan sols l’estructura Green 
Corp Konnection (ha sigut 
totalment autònoma) i 
al cotxe e-Blast 1 de GCK 
Motorsport, sinó també ha 
mostrat la visió del Rally 
Dakar d’un “bivac verd

Què t’ha aportat ser soci del 
CEEC?

El fet de ser socis del CEEC ens 
aporta una visió permanent, 
acurada i actualitzada, del sector 
de l’eficiència energètica, a més  
a més de permetre’ns el contacte 
amb la resta de socis i poder 
compartir interessos. 

Quin ha estat el paper del CEEC  
a l’hora de complir la vostra 
missió empresarial?

El CEEC ens ha donat visibilitat 
i també ens ha permès fer un 
seguiment de les tendències del 
mercat. També és important la 
relació mantinguda amb altres 
clústers perquè ens ha permès 
conèixer les seves necessitats i 
trobar sinergies.
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Tendències del sector

1 La generació 
sostenible, la 
descarbonització  
i alternatives  
per a la generació 
d’energia 

El Clúster de l’Energia Eficient 
de Catalunya, en col·laboració 
amb Connociam, han elaborat 
l’Estudi sobre Oportunitats en 
el futur de l’Energia, document 
que presenta diversos insights i 
perspectives sobre les principals 
tendències d’innovació que 
perfilen el futur de la indústria de 
l’energia. En aquest s’ha analitzat 
els drivers d’innovació globals 
que impacten en el disseny i la 
creació de productes, serveis 
i experiències de consum. La 
visió àmplia d’aquesta anàlisi ha 
permès identificar tendències 
que interactuen entre elles, i 
fins i tot en alguns casos, que es 
contraposen. Aquestes són: 

Les oportunitats que s’observen en la descarbonització són el 
canvi de model de producció actual, substituint l’energia d’origen 
fòssil a través de la innovació tecnològica per fonts sostenibles. 
Aquest objectiu, també genera diversos reptes a nivell mundial 
com l’estabilitat del preu de l’energia i la transformació de llocs de 
treball. 
Per la seva banda, en relació a les alternatives per a la  generació 
d’energia s’observa que la reducció dels costos  través de la millora 
tecnològica i el suport sostingut de les polítiques públiques tenen 
el potencial de garantir un creixement important d’aquestes fonts 
d’energia a tot el món. 
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2

4

L’energia 
intel·ligent,  
digitalització de 
la xarxa, millores 
tecnològiques 
i sistemes 
intel·ligents

L’empresa 
sostenible, 
l’evolució de 
les demandes 
i necessitats 
energètiques de 
la indústria i les 
organitzacions

Les oportunitats que s’observen en aquesta tendència són que les 
noves tecnologies en sensors, software i IA permetran controlar i 
optimitzar un sistema elèctric que està esdevenint més complex. 
A més, l‘aplicació de solucions d’intel·ligència artificial i altres 
tecnologies avançades permet utilitzar aquestes dades per a 
millorar l’eficiència dels sistemes i serveis. Tanmateix, els sistemes 
smart, a través de l’anàlisi de dades, permeten millorar la flexibilitat 
i optimitzar el sistema amb l’energia emmagatzemada i generar  
dades de valor. Aquestes infraestructures també s’han de veure com 
un actiu crític i per garantir-ne la seguretat s’impulsen solucions de 
ciber-seguretat, sistemes d’encriptació i transaccions segures, com 
per exemple el blockchain.

Interrelacionat amb l’anterior punt s’observa que els canvis d’actituds 
i nous valors dels consumidors, les empreses de diversos sectors 
transformen els seus processos des de la generació d’energia, 
l’aprovisionament, la producció o la distribució, per respondre 
a les noves demandes dels seus clients. Per tant, la generació 
d’energia neta i la descarbonització de les operacions esdevé un 
repte que les empreses afronten des de totes les àrees de negoci, 
conseqüentment això fa que la cadena de valor s’amplii i es faci més 
complexa. 

La pandèmia ha accelerat diverses tendències que impacten 
en el consum energètic, com l’habitatge, el treball remot, 
l’e-commerce, la telemedicina i l’automatització. A més de 
transformar les nostres percepcions davant de la seguretat, la 
salut i l’impacte global de les nostres accions. D’altra banda, amb 
la desaparició entre producció i consum el mercat energètic 
està esdevenint molt més centrat en l’usuari (customer-centric). 
Aquesta transformació facilita el el desenvolupament de 
comunitats energètiques locals i en general, una ciutadania més 
activa i empoderada energèticament. 

Finalment, en referència a la mobilitat sostenible s’observa 
que la consolidació de nous models de mobilitat requerirà 
l’aparició d’una infraestructura i oferta de serveis associada 
que genera oportunitats per a empreses d’altres indústries 
d’incorporar-se a aquest sector. Així, les solucions V2G (vehicle 
a xarxa) permeten que l’intercanvi d’energia entre els vehicles i 
les xarxes sigui bidireccional i permetrà aprofitar el potencial per 
a l’emmagatzematge descentralitzat de tota la flota elèctrica. 
Per últim, també s’ha de tenir present que més enllà del model 
tradicional del vehicle particular en propietat, l’ús compartit o 
el desenvolupament tecnològic obren el ventall de models de 
negoci. 

3 Els nous 
consumidors 
energètics, els 
nous hàbits i 
noves demandes 
dels consumidors 
particulars

5 La mobilitat 
sostenible, el futur 
de la mobilitat 
i el transport, 
l’evolució 
dels hàbits, la 
tecnologia i la 
infraestructura. 
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Baròmetre del sector  
de l’Energia 2021 CEEC
El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya ha realitzat un any més el seu Baròmetre, el qual analitzat la situació del 
sector de l’energia eficient i presenta, a la vegada, les previsions per a 2022. Aquest baròmetre s’elabora a partir de 
la realització d’una enquesta que s’adreça al conjunt de socis del CEEC, així com a altres organitzacions del sector.

Perfil dels enquestats

L’enquesta avalua diversos 
àmbits com són: l’evolució del 
negoci, les perspectives de 
futur, la internacioalització de 
sector, els recursos destinats 
a la innovació i l’impacte que 
comporten aspectes d’actualitat, 
tant en l’àmbit energètic com 
general.

D’un primer anàlisi dels resultats 
se n’extreu és que el sector de 
l’energia a Catalunya mostra 
dades de creixement segons el 
Baròmetre 2021.

El perfil dels enquestats és divers 
pel que fa a la seves activitats, 
tal i com s’espera de la realitat 
de la cadena de valor que 
representa el CEEC, destacant 
en qualsevol cas, els  fabricants 
d’equipaments i productes  (27%) 
i les enginyeries (33%).

En el total de respostes 
obtingudes s’hi troben fins 
a una vintena de subsectors 
representats, fet que permet 
disposar d’una visió polièdrica 
del sector i que aporta un valor 
addicional al resultats del mateix

També cal destacar que en 
les respostes s’hi troben 
representats tant de grans 
empreses (40%) com PIMES  
(60%)

Resultats del baròmetre
Anàlisi del 2021 

Negoci

D’un primer anàlisi dels resultats 
se n’extreu que el sector de 
l’energia a Catalunya mostra clars 
senyals de creixement, malgrat la 
conjuntura derivada del COVID19 
i de la inestabilitat econòmica 
viscuda durant els primers mesos 
de l’any.

Un primer resultat a destacar  
és el de l’increment del volum  
de negoci. De forma molt 
majoritària les organitzacions 
enquestades indiquen que 
han augmentat les vendes de 
l’organització (74%) i pràcticament 
un 50% indiquen que la seva 
plantilla també s’ha incrementat 
durant aquest any. Aquests 
resultats reforcen els bons 
pronòstics pel sector de les 
administracions i institucions, a 
més de les dades extretes del 
Baròmetre del 2020. 

Davant de les possibles incerteses 
dels mercats, i en relació als 
problemes que ha patit la 
indústria per accedir a matèries 
primeres i/o components, els socis 
del CEEC indiquen que fins al 
moment i de forma general no els 
ha afectat, tot i que, entre els que 
sí, especialment els instal·ladors i 
els fabricants d’equipament per a 
sectors com el fotovoltaic, ho ha 
fet intensament. 

Pel que fa a la valoració dels 
diferents mercats, el sector privat 
segueix tenint una major valoració 
que el públic (3,5 vs. 3,1 sobre 5) , 
tot i que s’escurcen les distàncies 
envers anteriors edicions.

Així mateix, el mercat internacional 
es veu amb una certa incertesa 
per part de les empreses que hi 
operen, en bona part pels efectes 
encara latents de la pandèmia i el 
diferent ritme de recuperació de 
les economies  a nivell mundial.

Conjuntura del sector

D’altra banda, si s’analitza 
l’impacte que ha tingut la pujada 
de preus de l’electricitat, i segons 
les respostes obtingudes, no hi ha 
hagut una afectació substancial, 
malgrat hi ha consciència que ha 
generat un creixement en l’interès 
de tots els sectors d’activitat per 
les solucions que aporten els socis 
del CEEC i això ha comportat en 
un creixement del negoci. 
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Pel que fa als principals problemes 
que han patit les empreses 
a causa de la pandèmia del 
COVID-19 cal destacar una 
pèrdua generalitzada de canals 
de comercialització i una 
reducció de l’activitat. Tot i això, 
les organitzacions s’han sabut 
adaptar a les noves circumstàncies 
aplicant mesures de flexibilització 
del treball (teletreball, adaptació 
d’horaris) i en un menor 
percentatge amb l’aplicació 
d’ERTOS i sol·licitant ajudes i 
crèdits. 

Innovació

Si s’analitza la inversió en R+D+i 
es veu que, majoritàriament, el 
2021 no ha suposat un augment 
respecte a l’any anterior i en canvi, 
pel 2022, sí que hi haurà una 
major aposta per aquesta. Aspecte 
que es reforça en el fet que, 
entre els enquestats, s’ha respost 
positivament a que durant aquest 
any es llançaran nous productes i 
serveis al mercat. 

Fons Next Generation

Respecte al paper que tenen els 
fons Next Generation, el sector 
veu que hi ha informació sobre les 
ajudes però poca concreció per 
poder presentar projectes. D’altra 
banda, si ens fixem en el que es 
creu que les administracions, 
a tots els nivells, poden fer per 
accelerar la transició energètica 
majoritàriament es demana una 

simplificació de processos i  
tràmits administratius i en un 
segon terme, implementar 
estímuls fiscals, així com impulsar 
la col·laboració publicoprivada. 

Internacionalització

Pel que fa a la presència de les 
empreses del sector per àmbits 
geogràfics cal destacar que més 
d’una tercera part de les empreses 
(37%) tenen una presència 
internacional,  essent la presència 
global, la situació preeminent. 
Aquestes dades es mantenen 
estables en relació amb anteriors 
edicions del Baròmetre. 
 
Perspectives  
per a l’any 2022
El sector de l’energia a Catalunya 
veu clars senyals de recuperació 
econòmica a nivell global i 
sectorial fet que es traslladen 
a unes perspectives increment 
del volum de negoci de les 
organitzacions generalitzat (82%).

Pel que fa a l’increment 
d’ocupació també es tenen bones 
perspectives per a l’any 2022, tot 
i que els valors són sensiblement 
inferiors. Un 58% d’empreses del 
sector preveuen un increment de 
recursos en la seva  plantilla.

Si s’analitzen el subsectors 
amb més projecció, segons el 
enquestats, es troben en primer 
lloc, les energies renovables i 
l’autoconsum i en segon lloc es 

troba  la digitalització de l’energia, 
seguida de l’eficiència energètica a 
la indústria, la mobilitat sostenible 
i l’hidrogen verd, que apareix per 
primer cop com un àmbit amb un 
elevat potencial de creixement per 
part dels participants en aquest 
Baròmetre.

Així mateix, el mercat internacional 
es veu amb una certa incertesa 
per part de les empreses que hi 
operen, en bona part pels efectes 
encara latents de la pandèmia i el 
diferent ritme de recuperació de 
les economies a nivell mundial.

Valoració  del CEEC

Finalment, per part del sector es 
demana que el CEEC continuï 
treballant com un ens relacional 
on es puguin crear sinergies entre 
els associats i agents del sector, 
a banda d’impulsar projectes 
de col·laboració i/o innovació i 
impulsar la comunicació externa, 
és a dir, visibilitzar la tasca duta a 
terme pels seus associats. 
També s’indica un coneixement 
parcial de les activitats que el 
CEEC desenvolupa, que en el cas 
de la recent Oficina de serveis 
NextGen, es situa lleugerament 
per sota del 50%.
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Actualment, el sector energètic és 
als titulars de tots els mitjans. Dues 
de les notícies mes escoltades 
fan referència al Canvi Climàtic i a 
l’increment del preu de l’energia. 
Totes dues representen un greu 
risc per a la sostenibilitat del 
nostre model de societat. 

D’una banda, ningú discuteix 
que el Canvi Climàtic és un fet 
i en el COP26 de Glasgow, les 
entitats que hi participaren ja van 
denunciar que limitar l’increment 
de la temperatura a 2ºC és 
insuficient. Cal que fem tot el 
possible per limitar-lo a 1,5ºC. 
En aquest sentit, si volem limitar 
els efectes del Canvi Climàtic, 
cal anar a l’arrel del problema. 
Si assumim que el 80% de 
les emissions tenen un origen 
energètic, és clar que ens caldrà 
actuar i prendre decisions cap a la 
descarbonització de l’energia. 

Un altre element d’actualitat, 
és el de l’increment del preu de 
l’energia. En l’origen d’aquest 
increment, podem trobar-
hi diferents motius, però els 
principals són: 

1. Inestabilitat geopolítica,    
 agreujada darrerament per les 
 accions militars de Rússia 

2. Increment de la demanda   
 en països emergents com   
 la Xina i l’Índia que estan  
 començant a transitar de   
 fonts molt contaminants com  
 el carbó cap a combustibles   
 menys contaminants com el  
 Gas Natural.

3. Increment dels preus de les   
 emissions associades a l’ús de   
 combustibles fòssils.

Aquests dos motius ja són de 
prou pes per a fer-nos reaccionar 
i accelerar la proposta de País 
cap a una gestió eficient i un ús 
descarbonitzat de l´energia. Però, 
a més a més, hi podem afegir 
d´altres criteris que cada vegada 
són més rellevants i que ens han 
de permetre agafar una major 
consciència. D’entre tots ells vull 
destacar:

Atracció de talent- molts dels 
departaments de Recursos 
Humans coincideixen a dir 
que dels 3 primers criteris que 
valoren les noves incorporacions, 
el compromís de les empreses 
cap a la Descarbonització i 
la Sostenibilitat n’és un de 
principal.

Joaquim Daura
VICEPRESIDENT DEL CEEC

L’article 
d’opinió
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Disponibilitat financera – per 
tal d’obtenir finançament per 
part de les empreses, comença 
a ser un requeriment habitual, 
disposar d’una política de 
descarbonització i tot sovint 
d’informes específics on es 
mostrin els impactes financers 
associats al Canvi Climàtic.

Incentius econòmics- tots 
som coneixedors de les ajudes 
associades al Next Generation  
i que els dos eixos vertebradors 
d’aquestes ajudes són la 
Digitalització dels Processos i 
la Descarbonització/Eficiència 
Energètica. Si volem accedir-hi,  
cal alinear els projectes en 
aquests dos eixos.

Imatge de les empreses - tot i 
que encara és difícil de mesurar, 
tota empresa és conscient que 
associar la seva imatge a la 
Descarbonització i mitigació del 
Canvi Climàtic és un punt a favor 
i un element de diferenciació, 
a la vegada que una obertura a 
nous nínxols de mercat.

Requeriments normatius 
tots som coneixedors dels 
compromisos d´Europa cap a la 
Descarbonització en l’horitzó al 
2050 i de l’obligat compliment 
pels països que en formem part. 
Per tant, no és cap secret que els 
corresponents òrgans legisladors 
ens aniran “acompanyant”, per 
no dir empenyent, cap aquest 
compliment.

Però més enllà d’aquests 
factors “externs”, des del meu 
punt de vista, el que realment 
actuarà com a catalitzador o 
dinamitzador, és el compromís 
ferm de moltes empreses (ja 
centenars, algunes PIMEs i moltes 
d´altres multinacionals presents 
a Catalunya) cap a la mitigació 
del Canvi Climàtic. A mode 

d´exemple, podem citar diferents 
compromisos voluntaris als quals 
algunes d’aquestes empreses 
s’han ja adherit: SBTi (Science 
Based Target Inciatives), RE100 
(Renewable Electricity 100%), VE 
(Electric Vehicles 100%), EP100 
(Energy Productivity 100%), 
Carbon Pledge, …

Tots aquests compromisos 
tenen com a missió mostrar la 
consciència ferma de les empreses 
signants cap a la reducció, o 
fins i tot eliminació, de les seves 
emissions directes i indirectes. 

En aquest sentit, les empreses 
som responsables d’iniciar accions 
per a la reducció d’emissions 
directes (abast 1 i 2) mitjançant 
projectes de millora de l’Eficiència 
Energètica, Compra d´Energia 
d’Origen Renovable, Electrificació 
de Processos, Autoconsum, … 

De la mateixa manera, les 
empreses per tal de reduir les 
emissions indirectes (abast 3), 
hem d’optar per un redisseny dels 
nostres productes aplicant criteris 
de circularitat: allargant el seu 
cicle de vida, utilitzant materials 
reciclats, facilitant una segona 
vida, … i implicar tota la cadena 
de proveïdors. I és aquest punt, 
en que es produeix un canvi de 
paradigma.

Moltes organitzacions estan rebent 
comunicats dels seus clients, on 
se’ls informa del seu compromís 
amb la descarbonització i en què 
se’ls insta a participar activament 
per a assolir els seus compromisos 
(reducció d´emissions indirectes). 

Aquestes peticions no afecten 
la viabilitat immediata dels 
proveïdors (generalment se’ls 
demana que actuïn a efectes 
de 5-10 anys), però en el cas que 
no es portin a terme sí acabaran  
“hipotecant el futur” de moltes 

d´elles. Per aquest motiu, són 
molts els directors generals o 
propietaris que s´estan plantejant 
la següent pregunta: què hem de 
fer ja en un mig terme per reduir 
les nostres emissions, satisfer els 
nostres clients i no hipotecar el 
futur dels nostres negocis?

En aquest entorn, i atès que 
l’origen de les emissions en un 
80% són d’origen energètic, des 
del CEEC i les organitzacions que 
el conformen hem de tenir un rol 
actiu en la presa de decisions de 
moltes d’aquestes organitzacions. 

El CEEC és un clúster amb un 
eix vertebrador: l’energia, i que 
compta amb socis amb perfils 
molt diversos i adreçats a tots els 
àmbits necessaris per a proposar 
accions de millora a tots els 
usuaris de l’energia.

Mai havíem estat en una situació 
tan privilegiada, tot i que, a la 
vegada, tan exposada. És el 
moment d’unir esforços i remar 
tots plegats cap a un mateix 
horitzó: El de l’Energia Eficient  
i Descarbonitzada! 

Així doncs, us animo a fer que tots 
plegats liderem aquesta Transició 
Energètica i fem del nostre món, 
un entorn més sostenible per 
a nosaltres i per a les futures 
generacions.
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