L'Ajuntament com a facilitador en l'àmbit
energètic.

Barcelona, 26/03/2019

GRANOLLERS: POLÍGONS INDUSTRIALS


7 polígons industrials



Superfície industrial útil disponible: 273Ha



Més de 650 activitats empresarials ubicades en los
polígons



Més de 4.000M euros de facturació,



Més de 12.000 treballadors: 2 ciutat amb major %
d’ocupació en el sector



Consum energètic a les empreses: 47% del consumo
del municipi. Industrial: 44% gas natural, 55%
electricitat.



Granollers Mercat: Empresa pública promoció polígons
industrials.

Font: PAES Granollers 2012

PERQUÈ FER PROMOCIÓ ECONÒMICA FOCALITZANT EN EL VECTOR
ENERGÈTIC?


OBJETIUS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-



OBJETIUS SOCIALS:

-



Augmentar la competitivitat econòmica de les empreses.
Augmentar la capacitat de retenció de les empreses.
Generar un entorn col·laboratiu (simbiòtic) en l’aprofitament de recursos energètics i en la
contractació de serveis i solucions col·lectives.
Fomentar els conceptes i beneficis de la simbiosis industrial i fomentar al màxim l’aprofitament
dels recursos existents al territori.
Millorar capacitat d’atracció de noves empreses als polígons de Granollers.

Assegurar els llocs de treball a les empreses existents.
Incrementar la ocupació gracies a la implementació de noves empreses i millora de la
competitivitat de les existents.
Ocupació directa en la implementació de projectes i serveis
Concienciació i formació en la simbiosis industrial, l’eficiència energètica i les energies renovables.

OBJECTIUS AMBIENTALS
-

Reduir les emissions de gasos així com de partícules contaminants en el municipi.
Implementar sistemes d’energia renovable.
Disminuir el consum d’energies fòssils en el municipi.
Contribuir a la marca de ciutat sostenible

SERVEIS ACTUALS A GRANOLLERS


Plataforma GRID Granollers





Foment SIMBIOSI INDUSTRIAL
www.gridgranollers.com

Servei d’avaluació del potencial solar
Mapa del potencial solar de Granollers
https://www.instamaps.cat/instavisor/79185521/11aa2d8f975f40d0394c64211968a2a2/Potencial_a
profitament_solar._Granollers..html?3D=false&appmodul=sostenibilitat#18/41.57900/2.27274
 Servei avaluació: visita + informe + seguiment
 Detecció i suport a la implementació de projectes col·lectius




Servei de gestió energètica compartida:







Primer pilot de servei: 8 empreses
Estalvi directa generat: 4000€/any i estalvi potencial detectat: 40.000€
Suport de la Diputació de Barcelona
Segon pilot de cara 2019. Augmentar impacte + equips/sistemes comuns + taxa sobre estalvi(??) +
Implicació associacions

Foment cultura energètica:




4art cicle tècnic d’energia a la industria
Formacions gestió energètica: tècnics i directius
Acords de col·laboració amb agents externs: universitats, col·legis professionals, associacions
empresarials (CEEC) o altres administracions (ICAEN)

Moltes gràcies
Marc Vives Llovet
Tècnic de promoció econòmica
AODL
mvives@ajuntament.granollers.cat

