
 

 

     

               
 

         

Sessió 3: 
Estalvi i eficiència energètica a la indústria 

9 de novembre de 2016 
 

Cicle tècnic:  ENERGIA A LA INDÚSTRIA 
 

El Cicle Tècnic d’Energia a d’Indústria està organitzat per Granollers Mercat amb la col·laboració del 
Clúster d’Eficiència Energètica i de l’Institut Català d’Energia i es durà a terme durant el 2016 i abordarà 
aspectes vinculats amb l’ús de l’energia a les empreses.  
Les jornades oferiran visió especialitzada i casos reals d’empreses, preferentment ubicades a Granollers, 
que hagin implementat alguna de les solucions en matèria d’energia.  
El cicle s’emmarca en la línia de treball de Granollers Mercat de foment de l’activitat empresarial 
focalitzada en el vector energètic i en la promoció de la simbiosi industrial en els polígons industrials. 

 
La jornada 

La directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell amb data 25 d’octubre de 2012 relativa a 
eficiència energètica defineix de forma genèrica les línies que poden implementar els estats membres per 
tal d’assolir un 20% d’eficiència energètica de cara al 2020. Malgrat que la transposició d’aquest 
document tenia una data màxima el 5 de juny de 2014, no va ser fins a principis d’aquest any que l’estat 
espanyol no ha transposat una part d’aquesta directiva, que obliga les grans empreses a realitzar 
auditories energètiques.  

En els darrers anys, s’han realitzat un gran nombre de projectes d’aquest tipus, gràcies als que s’ha pogut 
innovar en tots els sentits: formes de finançament, tecnologies, tipologia de projectes, etc. 
 
Les presentacions ajudaran a definir les diferents formes de finançament de projectes existents, per 
quines mesures començar. També permetran veure projectes clarament replicables per les empreses de 
Granollers.   
 

A qui s’adreça 
 
A qualsevol empresa amb consums energètics importants derivats de la seva activitat empresarial de 
qualsevol tipus: electricitat (per a qualsevol tipus d’ús), gas natural i altres combustibles (per a usos 
tèrmics). La jornada va dirigida al personal d’aquestes empreses amb els següents perfils: Gerents 
d’empresa, responsables de planta, gestors energètics, etc. També va dirigida a Enginyeries i especialistes 
del sector 
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Estalvi i eficiència energètica a la indústria 
9 de novembre de 2016 
Can Muntanyola,   Carrer Camí del Mig, 22 (P.I. Palou Nord) Granollers       
 

El Programa  
 

 

  INSCRIU-T'HI ! .  

9:00 – 9:10 Benvinguda  
Jordi Taboas. Director general de Granollers Mercat 

9:15 – 9:30 Pla d'Acció d'Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya  
Lluís Morer. Cap de Programa d’Eficiència Energètica de l’Institut Català d’Energia 

9:30-9:45 Serveis de l’ICAEN per a la indústria, ajudes, i  finançament (futures línies)  
Mariona Coll. Cap d’unitat d’Indústria de l’Institut Català d’Energia  

Taula 1: Compra d'energia i facturació Modera: Marc Vives (Granollers Mercat) 

9:45 - 10:00 La factura elèctrica  
Santi Martínez. Director Executiu d’Estabanell Energia  

10:00 – 10:15 Contractació agregada de l'energia a través de les associacions polígons industrials I 
Marcela Véliz. Representant de les Associacions dels polígons industrials Coll de la Manya, 
Font del Ràdium, Congost i Jordi Camp 

10:15 – 10:30 Contractació agregada de l'energia a través de les associacions polígons industrials II  
Carles Torras i Xavier Pérez.  Associació d'empresaris del polígon industrial  Palou Nord 

Taula 2: Finançament de projectes. Modera: Francesc Ribera. Clúster d’eficiència energètica de Catalunya 

10:30- 10:50 Finançament de projectes d'eficiència energètica per a petites empreses  
Joana Mundó. Project manager d’EcoServeis 

10:50-11:10 Empreses de serveis energètics: contractes EPC, ESC  
Efrén Conde Rosales. Gestor de Projectes de grans comptes de Gas Natural Fenosa 

PAUSA –CAFÈ 

Taula 3: Casos pràctics.  Francesc Ribera. Clúster d’eficiència energètica de Catalunya 

11:30 – 11:50 
 

Eficiència en la indústria d’impressió. Implicació dels treballadors en projectes 
d’eficiència energètica.  
Patricia Utrera. Departament de Medi Ambient de  LAMIGRAF 

11:50 – 12:10 Eficiència energètica en PIMES  
Jordi Figueras. Responsable comercial de DEXMA 

12:10 – 12:30  Eficiència energètica a la indústria: Accionaments elèctrics.  
Andreas Sumper. Doctor Enginyer industrial, CITCEA-UPC 

12:30 - 12:50 Eficiència energètica a la indústria: L’ús de variadors de velocitat.  
Francisco Venero, Drive System Business Development de Schneider Electric  

12:50 – 13:30 Networking i reunions bilaterals 
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