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la GEE participen empreses punteres del sector i hi col-
laboren diverses administracions i associacions.

Les auditories energètiques seran un dels temes 
clau dins del programa d’activitats de l’Any de la GEE, 
que s’inaugura ofi cialment el 28 de març, perquè són 
l’eina amb la qual els enginyers tenen el coneixement 
sobre com assolir la reducció de la demanda d’energia 
i dels costos que comporta. A Catalunya el 72% del 
consum fi nal d’energia es reparteix entre només 196 
establiments industrials, que han d’aplicar el Reial decret 
56/2016, que els 
obliga a presentar 
una auditoria 
energètica. Però el 
problema principal 
rau en la resta 
d’empreses que 
queden fora del RD. 
Per tant, cal fer una 
feina important 
de conscienciació 
perquè apostin de 
manera voluntària 
per una gestió energètica efi cient, que signifi caria una 
reducció del malbaratament energètic i una millora de 
la seva productivitat. Cal dir que, des del passat febrer, 
el Col·legi disposa de l’acreditació de l’ENAC per a la 
certifi cació d’experts en auditories energètiques, que 
és l’única forma reconeguda i consensuada en l’àmbit 
internacional de poder demostrar davant dels clients 
o l’Administració que el professional és un expert en 
aquestes disciplines.  ●

A ctualment hi ha en marxa diverses accions 
i acords per fer més sostenible el planeta i 
per lluitar contra el canvi climàtic. A París 
el desembre del 2015, dins del Conveni 
Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 

Climàtic, es va acordar reduir un 40% les emissions fi ns al 
2030. D’altra banda, la UE va presentar el desembre passat 
el Paquet d’Energia Neta amb les mesures per preservar la 
competitivitat durant la transició energètica dissenyada 
a la Cimera del Marroc. Brussel·les pretén que la UE sigui 
líder del nou full de ruta energètica, i per això aposta 
per augmentar del 27% al 30% l’efi ciència energètica. 
Finalment, la Generalitat està treballant en el Pacte 
Nacional per a la Transició Energètica a Catalunya, del qual 
el Col·legi forma part, un pacte que vol alinear-se amb la 
política energètica europea a mitjà i llarg termini, defi nint 
com a objectiu un escenari energètic català basat al 100% 
en energies renovables en l’horitzó 2050. Tots aquests 
objectius ens semblen molt lloables i són compartits fi l per 
randa per ENGINYERS BCN, ja que, si es porten a terme, 
representaran un gran avenç.

Així doncs, el Col·legi, amb la celebració de l’Any de la 
Gestió Energètica Efi cient (GEE), vol contribuir al debat 
i a la refl exió sobre una qüestió que té un paper determi-
nant a l’hora d’aconseguir els objectius abans esmentats, 
ja que com més efi ciència energètica, menys consum 
d’energia, i, per tant, més competitivitat. En les activitats 
de l’Any de la GEE (conferències, taules rodones, cursos...) 
es debatrà sobre l’aplicació de polítiques que fomentin una 
gestió efi cient de l’energia, i, consegüentment, també un 
abaratiment dels costos de producció en els diferents sec-
tors de la societat: des del domèstic al de la construcció i, 
principalment, l’industrial, ja que, com a gran consumidor 
d’energia, podrà incrementar la productivitat. En l’Any de 
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La domòtica convertirà les nostres llars en habitatges intel·ligents que pensaran per nosaltres el que cal fer 
en cada moment perquè siguin més confortables, efi cients, sostenibles, segurs i, potser fi ns i tot, més 
equitatius i democràtics pel que fa al repartiment de les tasques. 
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