
 

     

               
 

         

                             Sessió 1: 
     Auditories i sistemes de gestió energètica 

          26 de maig de 2016 
 

Cicle tècnic:  ENERGIA A LA INDÚSTRIA 
 

Aquesta jornada inaugura el Cicle Tècnic d’Energia a d’Indústria organitzat per Granollers Mercat amb la 
col·laboració del Clúster d’Eficiència Energètica i de l’Institut Català d’Energia. El cicle 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 
 
El 13 de Febrer de 2016 es va publicar al BOE el RD56/2016 relatiu a l’eficiència i les auditories 
energètiques. Aquest real decret és la transposició “in extremis” de part de la directiva europea 
2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 25 d’Octubre de 2012. 
 
La directiva té com a objectiu assolir el 20% d’eficiència energètica també en l’àmbit industrial que no 
s’està aconseguint tal i com s’havia fixat en els objectius del H2020. La transposició de part d’aquesta 
directiva que es recull en aquest real decret afecta a un reduït nombre de grans empreses, ja que els 
obliga a presentar una auditoria energètica en un termini determinat de temps.  
 
Les ponències de la jornada que es proposa ajudaran a la interpretació d’aquest RD, donaran  pautes del 
tipus d’auditoria a realitzar o de si cal implementar un sistema de gestió energètica i finalment presentar 
casos d’èxit d’auditories concretes.  
 

A qui s’adreça 
 
Les empreses que han de complir amb aquest real decret com a aquelles empreses amb elevats consums 
d’energia i/o on aquest consum d’energia té un elevat impacte sobre els balanços econòmics: 
 
· Gerents d’empresa, responsables de planta, gestors energètics, etc. 
· Enginyeries i especialistes del sector 
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Auditories i sistemes de gestió energètica 
26 de maig de 2016 
Can Muntanyola,   Carrer Camí del Mig, 22 (P.I. Palou Nord) Granollers       

 
El Progama  
 

 

  INSCRIU-T'HI ! .  

Assistència gratuïta prèvia inscripció 

09:00 – 09:10 Benvinguda  

09:10 – 10:00 La directiva Europea 2012/27/UE, el RD56/2016 d’auditories energètiques i el registre 
oficial d’auditories 
Francesc Ribera, Gerent (CEEC) 
Daniel Pérez, Soci (Holtrop)                                                                       + informació sobre el ponent 

Mariona Coll, Cap Unitat Indústria (Institut Català d’Energia) 
 

10:00 – 10:30 Desenvolupament d’una auditoria a nivell industrial.  
Quina auditoria necessito i com escollir l'equip auditor. 
Oscar de Caralt (Enginyer industrial, col.legiat 15.905, Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya. Director Tècnic, Electra Comercial)) 
 

10:30 – 11:00 Procés d’implementació d’un sistema de gestió energètica 
Procés intern per a la implementació de la ISO50001 a l’empresa APC Europe del Polígon 
industrial Congost de Granollers 
Carlos Garcia (Cap de manteniment i energia. APC Europe) 
 

11:00 – 12:15 Casos d’èxit 
Anàlisi i auditories d’il·luminació (Francisco Granados Resp. Departament projectes 
Luxiona) 
Auditories elèctriques i gestió de la demanda (Lluís Melé , Director Comercial de  
l’empresa Opyce)                                                                                  + informació sobre el ponent 
Auditories elèctriques de màquines i processos 
Auditories tèrmiques en processos productius (Marc Torrentellé, cap de Projectes de 
Sostenibilitat de Leitat)                                                                        + informació sobre el ponent 
L’ús de termografies en auditories energètiques (Marc Duxans soci de Termogràfics) 

+ informació sobre el ponent 
 

12:15 – 13:15  Cafè Networking i Reunions bilaterals de curta durada 
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https://docs.google.com/forms/d/1PYI92c36qq7dK2ooLHGSTuES7ItNLeZji4qgt3gxxZs/viewform?usp=send_form
http://canmuntanyola.cat/images/empresa/Energia/Ajuntament_Granollers_presentacionHoltrop.pdf
http://www.granollersmercat.cat/media/2980.pdf
http://canmuntanyola.cat/images/empresa/Energia/LEITATEficiencia_Energetica.pdf
https://canmuntanyola.cat/images/empresa/Energia/Fagom_2016_amb_introduccio_Atex_termografia.pdf

