
Clúster de l’Energia 
Eficient de Catalunya

Març 2020



2

El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya 
(CEEC)

• Agrupació empresarial sense ànim de lucre

• Centra la seva activitat en el sector de l’energia

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

• Evolució:



Objectius
• Esdevenir un referent en gestió energètica

eficient i sostenibilitat

• Donar suport al procés de transició
energètica i l’assoliment dels objectius
ambientals:

• Impulsant iniciatives que millorin la
competitivitat dels seus membres

• Identificant noves oportunitats de
negoci en àrees com:

• la innovació
• la internacionalització
• la formació
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El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya 
(CEEC)
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160 
SOCIS

El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya 
(CEEC)

• Número de socis: 160 ( Increment + 20 (2019))

• Facturació socis : >15.000 MEur (>7% PIB)

• Número treballadors :  12k- 15k

El CEEC ha consolidat la seva rellevància dins del sector de l’energia i s’ha posicionat com a
un dels clústers més potents de Catalunya..

• 4t en dimensió
• 2n en creixement
• 6è en pressupost 



Quins són els agents per impulsar
la transició energètica?

5La cadena de valor del sector de l’energia eficient

20% 30% 10% 10% 7% 4% 10%

3% 2% 3% 3% 1%

2% 2% 2%1%
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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

associats 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.

Àrees estratègiques
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Àrees operatives

Formació i sensibilització
Promoure la millora de la formació en 

matèria d’energia i eficiència 
energètica.

Desenvolupament d’accions adreçades 
a la millora de la informació, formació i 

sensibilització.

Innovació col·laborativa i 
recerca

Comercialització d’ofertes integrades.
Generació d’oportunitats de negoci. 

Emprenedoria.
Transferència de tecnologia.

Comunicació
Externa: Generar confiança en el 
sector, millorar la seva visibilitat i 

posicionament.
Interna: Redefinir els processos i eines 
comunicatives en clau interna a través 

de la incorporació de noves 
dinàmiques que promoguin la 

col·laboració.

Relacions Institucionals i 
Internacionals

Actuar com a ens de referència i 
representació dels interessos del 

sector davant del sector públic i altres  
agents privats.

Accions d’internacionalització dels 
socis del CEEC i del propi CEEC



Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya
www.clusterenergia.cat
info@clusterenergia.cat

t: +34 620.578.066
@clusterEE

www.linkedin.com/in/clusteree/
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Els gasos renovables
en la transició energètica

Col·legi d’Economistes de Catalunya
Quarta Ponència sobre Bioeconomia EN DIRECTE: ''Bioenergia‘’

Novembre 2020



 Què ens porta a parlar de tot això?

https://www.uchile.cl/

https://elperiodicodelaenergia.com/

https://cambioclimatic.com/

https://www.lavanguardia.com/

https://www.nytimes.com/

http://www3.weforum.org/



 El que estem fent per a mitigar-ho



 La descarbonització de l'economia – l’electrificació

https://cdn.eurelectric.org/

• Objectiu Green Deal descarbonització UE 2050: 100%

• Impactes en la descarbonització:
1. Reducció d’emissions per migració a generació renovable 

Objectiu generació elèctrica renovable UE 2030: 55% -
Espanya: 74%

2. Reducció de la demanda total d’energia per augment de 
l’eficiència

3. Reducció addicional de les emissions mitjançant la producció 
de P2G

• Expectativa Eurelectric electrificació directa UE 2050: 60%

• Sectors difícils d’electrificar - visió 2050:
− Transport: 63% - especialment transport pesat, marítim, aeri
− Indústria: 50% - processos tèrmics ...

• Intermitència i impredictibilitat de la generació renovable

• Limitació en la capacitat d'emmagatzematge



Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie https://www.ademe.fr/

 Els gasos renovables – les fonts

*La ”piro-gasificació” inclou la piro-gasificació hidro-tèrmica d’algues marines
**l’hidrogen pot ser utilitat directament en diversos processos que no estan inclosos en aquest estudi 
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 Els gasos renovables – el biometà

La digestió anaeròbica és un procés natural pel qual la 
matèria orgànica, incloent-hi els residus agrícoles, els 
residus urbans i els residus de tractament d’aigües 
residuals, es desglossen per bacteris i enzims en un 
entorn lliure d’oxigen. El biogàs produït es sotmet a un 
procés d’eliminació de contaminants i de depuració que 
separa el CO2 per a convertir-lo en biometà o metà 
d’origen biològic que es pot injectar directament a la 
infraestructura de gas i/o ser utilitzat en mobilitat com 
a bioGNC o bioGNL

EDAR de Bens - Espanya
Carborex®MS 100

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie https://www.ademe.fr/

*La ”piro-gasificació” inclou la piro-gasificació hidro-tèrmica d’algues marines
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 Els gasos renovables – el gas de síntesi

La gasificació (materials orgànics) i la piròlisi (residus 
sòlids) són processos termoquímics que s’utilitzen per 
obtenir gas sintètic de biomassa i/o de certs tipus de 
residus (alguns plàstics, cartró, paper, farines càrniques 
... Els residus s’escalfen a altes temperatures en 
contenidors a alta pressió i amb una presència limitada 
d’O2.

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie https://www.ademe.fr/

*La ”piro-gasificació” inclou la piro-gasificació hidro-tèrmica d’algues marines
**l’hidrogen pot ser utilitat directament en diversos processos que no estan inclosos en aquest estudi 

ENGIE GAYA R&D bioSNG
biomassa de fusta St-Fons, França.
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 Els gasos renovables – el P2G

El Power-to-Gas consisteix en la producció d'hidrogen 
per l’electròlisi d'aigua procedent de l'electricitat 
renovable (H2 verd) i la seva injecció directa a la xarxa, 
o després de la conversió a metà sintètic (power-to-
methane) mitjançant un procés de metanació en 
combinació amb CO / CO2 capturat o provinent d’un 
upgrading de biogàs per exemple.

La producció d’H2 partint de gas natural amb captura de 
CO2 es coneix com a H2 blau.

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie https://www.ademe.fr/

*La ”piro-gasificació” inclou la piro-gasificació hidro-tèrmica d’algues marines
**l’hidrogen pot ser utilitat directament en diversos processos que no estan inclosos en aquest estudi 

Projecte pilot de GRHYD 
Dunkerque, França
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https://gasforclimate2050.eu/

 Els gasos renovables – una visió del sector del gas



https://www.sedigas.es/dochome/PNGR_v1.pdf

 Els gasos renovables – el potencial a Espanya



https://www.entsog.eu/

 Els gasos renovables – els beneficis

• Reducció substancial de les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle

• Trencament de l’asincronia existent entre la generació 
elèctrica renovable i la demanda,

• Acoblament de sectors i utilització de la xarxa de gas 
com a magatzem d'energia renovable

• Millora de la seguretat de subministrament
• Reforç de l'economia circular
• Evita la combustió del biogàs a torxa
• Generació de sinèrgies amb la indústria agroalimentària.
• Recuperació de nutrients agrícoles
• Generació d’activitat i d'ocupació a l'àmbit rural
• Millora de la gestió forestal i lluita antiincendis



https://www.kromschroeder.es

 Els gasos renovables – el que queda per fer

• Crear un mecanisme de mercat de certificats de 
garanties d’origen

• Desenvolupar un sistema d’incentius per al foment dels 
gasos renovables

• Actualitzar del PD-01
• Regular del sector
• Potenciar l’I+D+i
• Publicació del full de ruta del biometà, de la llei de 

transició energètica de Catalunya ...



 Moltes gràcies

Angel Fernández
Vocal Junta Directiva Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya
www.clustereficiencia.cat

Desenvolupament del negoci
afernandez@kromschroeder.es
T.: + 34 934 329 624
M.: +34 679 483 780
www.kromschroeder.es

http://www.clustereficiencia.cat/
mailto:afernandez@kromschroeder.es
http://www.kromschroeder.es/
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