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d’Eficiència Energètica
23 de d’abril de 2012
Sitges

Què és el CEEC?
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:
Edificis

Serveis Públics

Indústria

Mobilitat

Formació

Quins són els nostres objectius?

La finalitat del CEEC és oferir al mercat solucions integrades i
innovadores en eficiència energètica, en particular:
Incrementar la competitivitat de les empreses associades.
Major penetració en el mercat de les solucions.
Ser interlocutor davant de les administracions
públiques i referent en eficiència energètica.
Afavorir la innovació i la seva aplicació en
el mercat.
Obtenir sinergies fruit de la col·laboració.
Afavorir la formació de professionals
en el sector

Qui som?
110 associats
Serveis
Manteniment

Enginyeria

Arquitectura

Construcció

Béns d’equip

Mobilitat

Equipaments

Tota la cadena
de valor

Auditoria

Serveis energètics

Energia

Control i automatismes

Instal·lació

Administració Pública

Consultoria

Recerca

TIC

Qui som?
Quasi 100 associats
Socis fundadors

Qui som?
Quasi 100 associats
Socis numeraris

Qui som?
Quasi 100 associats
Socis col·laboradors

Qui som?
Quasi 100 associats
Socis col·laboradors

Qui som?
Quasi 100 associats
Socis emprenedors

Qui som?
110 associats
 Volum de facturació > 10.000 M€

 Nombre de treballadors > 280.000 persones

Distribució geogràfica

Distribució sectorial

Mapa de grups de treball
Formació
(Schneider Electric)
Eficiència Energètica en
l’Edificació (IREC)

Infraestructura per a
la recàrrega del VE

ESEs en l’enllumenat
públic

Integració d’EERR en
Edificis (COMSA-EMTE)

Mobilitat eficient
(SIEMENS)

ESEs en Poliesportius
Municipals

HVAC (SOLER&PALAU)

Smart Grids
(SIEMENS)

DHC (AGEFRED)

Façanes intel·ligents
(ALTEN)

ESCO per centres
educatius i de formació
(ENERTIKA)
Supermercats sostenibles
(ECLIMAN)

ESE en Enllumenat
Interior (ISTEM)

Eficiència energètica
en túnels (GPO)
ESE en la
cogeneració al sector
hospitalari (COFELY)

Microcogeneració al
sector industrial
(SALICRÚ)
EE en granges
ramaderes
(KROMSCHROEDER)
EE en processos
industrials
(KROMSCHROEDER)
ESE en indústria
alimentària (PAMIAS)
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Sector Edificació
1.

Accelerar la transposició de la directiva europea 2010/31/CE i la
implementació de la directiva 2002/91/EC, relatives a l’eficiència energètica i
la qualificació energètica dels edificis de nova construcció i de rehabilitacions.
En aquest sentit, cal que:
a. En l’administració pública es rehabilitin els edificis existents per assolir
com a mínim una qualificació energètica C i que en el cas dels edificis
nous s’obtingui almenys una classificació energètica B.
b. En les compra-vendes, lloguers i grans rehabilitacions d’edificis es
requereixi la seva certificació energètica.
c. Foment d’iniciatives público-privades per la implantació de projectes
pilot demostradors d’edificis de consum gairebé nul.

2.

Tenir en compte tota la vida útil de l’edifici i fer un balanç energètic integral a
l’hora de construir un nou edifici o fer una gran rehabilitació. La rendibilitat al
llarg de la vida útil de l’edifici justifica inversions inicials majors en millores en
eficiència energètica.
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Sector Edificació
 Per cada euro invertit en mesures d’eficiència
energètica, se’n recuperen 3 en estalvi al
llarg de 20 anys de vida útil de l’edifici.

 La recuperació d’energia i la
regulació de la renovació d’aire
als edificis espanyols podria
suposar estalvis d’energia
equivalents al consum de 6
milions d’automòbils de turisme
(aproximadament el 20% del parc
d’automòbils espanyol)
 Les llars, els comerços i les oficines són responsables de la
quarta part del total d’energia que es consumeix a Catalunya.
La meitat d’aquesta energia s’utilitza per la climatització.
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Sector Públic
3.

Millorar l’eficiència energètica dels equipaments públics tal i com s’està fent
en altres sectors, per tal que l’administració esdevingui referent en eficiència
energètica:
a.

b.

4.

Integrant a les concessions i licitacions un pla de mesures d’eficiència
energètica requerint l’acompliment d’aquestes mesures.
Incloent a l’explotació de l’edifici el concepte de gestió energètica.

Impulsar les empreses de serveis energètics (ESE) com a mitjà d’incentivar
inversions mitjançant l’estalvi i l’eficiència energètica en època de crisi.
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Sector Públic
 L’enllumenat gasta la meitat de la factura energètica municipal
 Amb les empreses de serveis energètics
(ESE), els municipis poden modernitzar
les seves instal·lacions d’enllumenat
sense necessitat d’endeutar-se i reduir
el seu consum energètic en més d’un
40%
 L’Administració Pública té un gran potencial
d’estalvi energètic en ser el segon consumidor
més important a Catalunya
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Sector Mobilitat
5.

Impulsar la introducció del vehicle elèctric per la seva contribució en la reducció
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la contaminació atmosfèrica local,
la optimització de la integració de generació renovable no gestionable al sistema
elèctric i la disminució de la dependència dels combustibles fòssils. En aquest
sentit, cal:
a.
b.
c.
d.

6.

El desenvolupament de legislació associada al sistema de recàrrega
La recàrrega en hores vall
La integració de sistemes intel·ligents de gestió de la recàrrega
El vehicle elèctric en la renovació de flotes de vehicles per assolir una quota
del 30% de vehicles elèctrics o híbrids en un termini de 5 anys

Implantar criteris de mobilitat intel·ligent, fomentant la intermodalitat
mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació directament
accessible pels usuaris. Fomentar especialment l’ús del transport ferroviari ja sigui
soterrat o de superfície, l’ús del transport col·lectiu com carrils bus-VAO i
implantar mesures d’eficiència energètica a tres, túnels i estacions.
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Sector Mobilitat
 El sector transport és responsable del 40%
del consum d’energia final a Catalunya
 Quasi la meitat de
l’energia consumida per la
xarxa del ferrocarril a
Espanya es gasta a la
frenada. L’ús de tecnologies
eficients permetria recuperar
el 35% d’aquesta energia

 El vehicle elèctric és una
oportunitat per millorar
l’eficiència energètica del
sistema elèctric
 6,5 milions de vehicles
elèctrics podries integrarse al sistema elèctric
sense cap inversió
addicional en actius de
generació i transport

 A Catalunya es produeixen 24 milions de desplaçaments en dia feiner, i
més del 90% per distàncies inferiors a 50 km, que es podrien cobrir
perfectament amb vehicles elèctrics
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Sector Indústria
7.

Fomentar la modernització i regulació dels equips i sistemes productius existents
aconseguint la reducció del consum energètic i per tant de les emissions directes, per
garantir el seu funcionament segur i una elevada disponibilitat.
a.

Creació d’un pla Renove per al parc de motors instal·lats a la indústria.

b.

Realització d’auditories energètiques per detectar el grau d’eficiència
energètica de les instal·lacions i el potencial d’estalvi per facilitar la presa de
decisions d’inversió i millorar la competitivitat.

c.

Realització de benchmarking entre processos, empreses o tecnologies per
fomentar l’aplicació de les millors pràctiques.

d.

Foment de la implantació de sistema de gestió d’energia segons la norma
EN 50001, que inclou monitorització dels consums energètics.
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Sector Indústria
 El sector industrial és responsable de més d’un
30% del consum energètic a Catalunya
 De mitjana, 1 euro addicional invertit en
eficiència energètica a la indústria evita
més de 2 euros de despeses en el
subministrament energètic.
 La monitorització i gestió de consums energètics
pot conduir a estalvis superiors al 10%

 El cost de compra d’un motor representa el 3% del cost total al llarg de la seva
vida útil, mentre que el seu consum d’electricitat representa el 94% i la resta
són despeses de manteniment

Decàleg de mesures d’Eficiència Energètica

Mesures transversals
8.

Simplificació regulatòria per instal·lacions de generació d’energia distribuïda.

9.

Difusió de la problemàtica energètica i foment de l’especialització en l’àmbit de l’energia:
a.



Difusió del model de contracte d’Empresa de Serveis Energètics (ESE) com a via
per garantir l’estalvi i l’eficiència energètica.
i.

Creació de línies de crèdit i avals específics per ales ESEs amb la garantia del propi
projecte.

ii.

Dotar d’una classificació legal per licitar concursos públics d’ESEs basada en les
capacitats i experiència en el sector.

Foment de la figura del Gestor Energètic entès com a responsable energètic
d’una instal·lació, ja sigui una figura interna o externa a la propietat de la instal·lació.



Foment de mesures d’inspecció tècnica i verificació d’instal·lacions, tant
des del punt de vista de l’eficiència energètica com de l’obsolescència i seguretat de
les mateixes.



Realitzar campanyes de difusió i conscienciació dels usuaris sobre l’eficiència
energètica.

10. Impuls de la formació de professionals i d’accions de recerca i innovació en
l’àmbit de l’eficiència energètica.
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Mesures transversals
 La UE impulsa estratègies per
accelerar el desenvolupament i la
introducció al mercat de
tecnologies eficients innovadores
a través de la investigació
coordinada, destinant al voltant
de 55.000 milions d’euros en 10
anys a aquest objectiu

 El potencial de les ESE a Espanya
representa un volum de mercat de
1.400M€

 Dues terceres parts de les actuacions que es
puguin plantejar per millorar l’eficiència
energètica es paguen per sí mateixes

