
 

     

               
 

         

                             Activitat 3: 
Visites a projectes de referència en l’àmbit 

industrial de Granollers 
          Novembre de 2018 

 
Cicle tècnic:  ENERGIA A LA INDÚSTRIA 
 

Aquest és el 3er Cicle Tècnic d’Energia a la Indústria organitzat per Granollers Mercat amb la 
col·laboració de l’Institut Català d’Energia. El cicle que s’ha dut a termes durant el segon semestre del 
2018 ha continuat abordant aspectes vinculats amb l’ús de l’energia a les empreses.  

 
En aquesta edició s’han incorporat dos formats nous respecte a les anteriors edicions. Un taller pràctic 
sobre gestió energètica, i les visites tècniques a industries de referència de l’entorn de Granollers que avui 
enunciem.  
 
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. 

 
Les visites 
 

A les empreses ubicades en l’entorn industrial de Granollers existeixen experiències molt diverses 
vinculades amb l’eficiència energètica o la generació d’energies renovables. Aquesta activitat pretén en 
primer lloc posar en valor aquestes iniciatives i promoure l’intercanvi d’experiències en aquest àmbit.  

És per això que aquestes visites, van dirigides a treballadors de les empreses industrials ubicades a 
Granollers. Per tal de facilitar l’aprofitament de la visita, el nombre d’assistents es limitarà a 10-15 
persones, depenent de les necessitats de l’experiència a visitar.  

Durant les visites doncs es preveu:  

• Donar a conèixer experiències de les empreses en projectes d’eficiència energètica o generació 
renovable. 
• Fomentar el contacte entre els gestors energètics de les empreses i l’intercanvi de coneixements 
generat a partir d’aquestes experiències.  
• Promoure la realització d’iniciatives de forma col·laborativa.  
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Visites a projectes de referència en l’àmbit industrial de Granollers 
Novembre de 2018 
 

Visita 1: Sistema de gestió energètica ISO 50.001 
 

Data: 7 de Novembre de 11:30 a 13:30h. 
Empresa: APC Europe 
Sector: Biotecnologia 
Objecte de la visita: Implementació d’un sistema certificat de gestió energètic ISO 50.001 
Comentari: L’empresa APC Europe implementa un sistema integral de gestió energètica que implica el 
control del vector energètic des de tots els àmbits. L’any XXXX certifica aquest sistema mitjançant el 
sistema ISO 50.001. I es converteix en un dels 170 establiments  certificats a tot Catalunya amb la 
ISO50.001 i la única empresa industrial de Granollers que té aquesta certificació.   

 
 
Visita 2: Instal·lació solar per autoconsum industrial 
 
Data: 16 de Novembre de 11 a 13h. 
Empresa: BOPLA 
Sector: Plàstic 
Objecte de la visita: Instal·lació d’energia solar fotovoltaica per a Autoconsum 
Any d’instal·lació: 2012 
Potència instal·lada: 100kW.  
Comentari: L’any 2012, en plena tempesta en el sector elèctric (canvis normatius, les primes a les 
renovables retallades, etc) l’empresa aposta per un sistema de generació, encara sense regular com és 
l’autoconsum solar. La visita ens permetrà conèixer les dificultats tècniques, econòmiques i legals que va 
tenir l’empresa per a instal·lar el sistema i saber com els han afectat les darreres modificacions de la 
legislació en aquest àmbit. 
 

 

INSCRIU-T’HI!! 
Assistència gratuïta prèvia inscripció.  

Limitada a 10 persones per visita 
S’enviarà un correu de confirmació de la inscripció. 

En aquest correu s’enviarà el punt de trobada. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUom_gLAJNlBpJ6RbJXds7EJIWbllhBpW4sPv7cacjdIre8w/viewform?usp=sf_link

