
1 



Què és un clúster?  

• “Un clúster es un grup d’empreses i institucions de suport 
concentrades en un territori que competeixen en un mateix 
negoci i que comparteixen característiques comunes i 
complementàries”. (Michael E. Porter) 
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  Des de la seva constitució, el 2008, moltes coses han canviat 
 

 

• Nom:  “De l’eficiència energètica a la gestió energètica eficient” 
 

• Logo 
 
 
 
 
 

• Socis : 10 (2018)           135 (2018) 
 

• Ubicació 
 

 bTEC (Sant Adrià)              COEIC    “Multipresència “ (web, XXSS, territori) 
 

 

 
 

2008 2015 2017  2018 

Què és un clúster?  



El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) 
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CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE 
CATALUNYA 
El CEEC es constitueix com a agrupació empresarial sense 
ànim de lucre que agrupa més de 130 socis que dins de les 
seves activitats desenvolupen iniciatives relacionats amb 
gestió energètica eficient . 
L’entitat té per objectiu esdevenir un referent en gestió 
energètica eficient i sostenibilitat. En aquest sentit, ha 
consolidat la seva rellevància dins del sector de l’energia i 
s’ha  posicionat com a un dels clústers més potents de 
Catalunya. 
 

DES DE 2008 
El CEEC treballa per promoure el sector de l’energia  
eficient a través d’e la gestió d’events, projectes i  
serveis per als associats. 

MISSIÓ 
La finalitat del Clúster és promoure la competitivitat dels seus membres potenciant la 
col·laboració entre empreses i altres agents per oferir solucions de mercat integrades i 
innovadores. Les propostes sorgides d’aquestes sinergies s’obtenen unint productes i 
serveis de la cadena de valor que plantegin paquets que englobin productes, 
instal·lacions, manteniment i gestió. 



Al centre de la cadena: 
Clúster de l’Energia  Eficient de Catalunya 

• Associació empresarial sense ànim de lucre  

• Els membres desenvolupen productes i/o serveis relacionats 
amb l’Energia Eficient 

• Té com a  objectius: 
– Liderar la transició energètica 

– Fomentar la innovació en matèria energètica 

– Desenvolupar projectes de col·laboració 

– Sensibilitzar sobre la gestió energètica eficient 
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Quins són els agents per impulsar la transició energètica? 
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La cadena de valor del sector de l’energia eficient 



Òrgans de govern 



Socis 



Socis 



Socis 
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Àrees Estratègiques 

Eficiència Energètica a la 
Indústria 

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

Edificació Eficient 
Desenvolupament de projectes de 

caire innovador adreçats a la millora 
energètica dels edificis 

Digitalització de l’energia 
Aplicació de solucions tecnològiques  

per a  transformar les dades en  
coneixement i facilitar la gestió de la 

demanda. 

Mobilitat Sostenible 
Desenvolupament de solucions de 

mobilitat sostenible i intel·ligent, tant 
en l’àmbit infraestructural com de 

models de negoci. 

Xarxes Intel·ligents 
Desenvolupament de projectes 

Associades a les infraestructures  que 
actuen com a element central del 

sistema.  

Renovables i Autoconsum 
Implementació de projectes en favor  
del desenvolupament de les energies 

renovables a Catalunya. 



12 

... potenciades a través de les 4 àrees operatives 



El CEEC desenvolupa el negoci dels seus associats 
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Pla d’Activitats 2018 
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Com impulsa el clúster la transició energètica? 
Grups de treball 
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• Polígons 4.0 
– Als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) no hi ha 

una oferta diversa i complerta de tecnologies i de 
serveis integrats que facilitin la transició 
energètica dels PAE. 

– L’aportació d’una sèrie de solucions integrades i 
innovadores pels  membres del CEEC, pot ajudar a 
satisfer aquesta necessitat. 

Oportunitat  
de negoci 

– Es conforma el Grup de Treball de Polígons 
4.0 que agrupa socis de diferents perfils de 
la cadena de valor del CEEC. 



Com impulsa el clúster la transició energètica? 
Projectes en clau clúster 

• School Energy League 
 

– Desenvolupament d’una eina innovadora per a la promoció de la 
reducció del consum energètic en escoles i llars  

 

• Projecte interclúster en col·laboració amb socis del Clúster TIC de Catalunya 
• Conscienciació sobre l’eficiència dels alumnes a partir de tècniques de 

gamificació 
• Els alumnes transmeten a les famílies el concepte, com va passar amb el 

reciclatge 
• El projecte es va concretar a partir de la implementació d’una metodologia 

de generació de projectes innovadors 
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Com impulsa el clúster la transició energètica? 
Projectes en clau clúster 

• Bodegues Intel·ligents 4.0 
 

– Projecte que desenvolupa un sistema de gestió energètica intel·ligent 
per a la indústria vitivinícola 
 

• Monitorització i sensorització dels processos productius 

•  Tractament de les dades i presa de decisions durant la producció 

• Benchmarking del sector 

• Desenvolupament d’indicadors energètics característics per al sector 

• Estratègia sectorial per a la evolució cap a la indústria 4.0 

• Millora de l’eficiència energètica de les empreses del sector vitivinícola 
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Com impulsa el clúster la transició energètica? 
Projectes en clau clúster 

• Bodegues Sostenibles 4.0 
 

– Anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica de la implantació híbrida de 
tecnologies de generació energètica amb fonts renovables en el sector 
del vi i el cava. 
 

• Millora de la petjada de carboni dels cellers 

• Elecció de les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) per a cada celler  

• Benchmarking del sector 

• Millora de l’eficiència energètica de les empreses del sector vitivinícola 

• Impacte en el màrqueting dels cellers: Millora en la imatge corporativa 
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Clúster de l’Energia Eficient de 
Catalunya 
www.clusterenergia.cat 
info@clusterenergia.cat 

t: +34 93 319 23 00 
@clusterEE 

www.linkedin.com/in/clusteree/ 
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