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Juncà Gelatines - Banyoles (Girona)

Cambra de Comerç de Tarragona
Veolia Serveis Catalunya i la Cambra de Comerç de Tarragona, 
han signat, en el marc del conveni Premium, un contracte de 
serveis energètics amb garantia de resultats. L’acord contempla 
la remodelació del sistema de climatització i control, el 
manteniment integral de les instal·lacions i el finançament de 
les noves instal·lacions. 

La proposta de Veolia té com a objectiu millorar el confort i 
reduir el consum d’energia elèctrica.

Veolia Serveis Catalunya ha 
signat amb Juncà Gelatines 
un contracte pel servei de 
subministrament d’energia 
tèrmica i electricitat amb 
cogeneració. Amb aquest acord, 
vigent per set anys, Veolia 
Serveis Catalunya actualitzarà 
i ampliarà les instal·lacions 
tèrmiques amb l’objectiu 
d’aconseguir un estalvi de 
més del 13% en la factura 
energètica del client, garantint 
disponibilitat i màxima eficiència.

Juncà Gelatines és una empresa familiar que es dedica des 
de fa més de 80 anys a la fabricació de gelatines alimentàries i 
farmacèutiques.
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Benvolguts clients i amics, us volem presentar les referències que s’han aconseguit durant els últims 
mesos a Catalunya i algunes notícies rellevants. 
Aprofitem per comunicar-vos que ens hem traslladat. La nova seu del Grup a Catalunya es troba a la 
Plaça Europa, centre del districte econòmic de L’Hospitalet de Llobregat. Aquesta decisió es deu a que 
creixement de la companyia a Catalunya ha comportat un increment de la nostra plantilla del 17% en els 
últims dos anys. 
Volem agrair-vos a tots la confiança que depositeu en les solucions i serveis de Veolia Serveis Catalunya. 
Entre tots aconseguirem un entorn més sostenible!

L’empresa farmacèutica 
Almirall, S.A., amb 
seu a Barcelona, ha 
adjudicat a Veolia 
Serveis Catalunya el 
servei de manteniment 
d’instal·lacions de dues 
plantes químiques, un 
centre I+D i la seu corporativa de la companyia. 

Almirall, present a més de 70 països, és un laboratori 
farmacèutic dedicat a la producció i venda de medicaments. 
Amb més de 70 anys d’experiència, és una de les companyies 
farmacèutiques amb més inversió en I+D. 

Veolia i Almirall treballaran conjuntament en millorar 
l’eficiència energètica a tots els edificis, mostra del 
compromís de les dues empreses per la sostenibilitat i el 
respecte pel medi ambient. 

Almirall, S.A.- Barcelona
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Especialidades Vira S.L. - Martorell (Barcelona)
Especialidades Vira, una 
empresa familiar dedicada 
a la fabricació de pastisseria 
i xocolates d’alta qualitat 
en ple procés d’expansió, 
ha confiat a Veolia Serveis 
Catalunya l’execució d’un 
projecte d’ampliació del sistema de producció d’aigua 
glicolada amb recuperació de calor a la seva planta de 
Martorell. 

Es tracta d’un sistema dissenyat per a poder donar servei a les 
necessitats de refrigeració i calor de la planta, maximitzant 
l’eficiència, garantint la disponibilitat dels equips i reduint 
els costos d’explotació i energètics. 

CEM Horta - Barcelona
CEM Horta és un centre esportiu situat a Barcelona, concessionat 
per l’Ajuntament de la ciutat i que gestiona HORTA ESPORTIVA 
AIE. Amb una superfície construïda de més de 7.500 m2, té 
piscines cobertes, sales de fitness, pavelló i solàrium. 

Veolia Serveis Catalunya ha 
signat amb CEM Horta un 
contracte de manteniment 
integral de les seves 
instal·lacions, que inclou el 
compromís de millora de 
l’eficiència energètica de les 
instal·lacions.  
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ArcelorMittal - Etxebarri (Biscaia)

Veolia ha signat dos 
contractes amb l’empresa 
ArcelorMittal a la planta a 
Etxebarri (Biscaia) per a la 
producció i venda d’aigua 
osmotitzada, en base a la 
reutilització d’aigua de procés, 
i per la producció de vapor. 

La planta d’Etxebarri produeix anualment 350.000 tones de xapa 
d’acer d’estany, cromada i preparada. 

Es tracta d’una referència industrial estrella per Veolia ja que integra 
en un mateix projecte serveis d’aigua, energia i residus, convertint-
la en un exemple del lideratge del grup en projectes d’economia 
circular.

Veolia ha signat 
un contracte 
per cinc anys 
amb l’empresa 
HinojosaPaper, 
la indústria de 
producció de 
paper marró 
dins el Grup Hinojosa. L’acord es basa en la gestió 
de les utilities (aigua de procés, vapor, electricitat) 
mitjançant un contracte de resultats d’operació i 
manteniment, i que inclou també la gestió integral de 
la EDAR. Veolia es compromet a disminuir el nombre 
de parades, aportar seguretat al tractament de 
l’efluent i aconseguir el màxim rendiment energètic 
de la planta. 

HinojosaPaper Alquería - Xàtiva (València)
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HK Scan Group - Suècia

HK Scan Group és una de les companyies alimentàries líders del nord d’Europa. Es 
dedica a la producció de carn, productes gourmet i menjar instantani. 

Veolia va assumir al 2004 la gestió de l’operació i el manteniment de les totes 
instal·lacions de l’empresa a Suècia, resultant en una reducció del 34% dels costos de 
manteniment del HK Scan.

Al 2016 Veolia va implementar un nou model de millora continuada en l’ operació 
i el manteniment industrial. En el marc d’aquest model es van analitzar millores 
potencials en els àmbits de l’energia, l’aigua i els residus i es varen proposar solucions 
que han permès estalviar costos i reduir l’impacte mediambiental derivat de les 
activitats del client.  

INCORPORACIONS 

NOTÍCIES

S’ha incorporat a Veolia Serveis Catalunya com a nou Director Tècnic, l’Oriol Morell Sañé, amb 
formació en Enginyeria Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i en Enginyeria 
Energètica pel Politecnico di Milano. A més, compta amb un Postgrau en Direcció Financera per 
la Universitat Pompeu Fabra. 

Enginyer industrial amb amplia experiència en estudis i projectes a l’àmbit de l’energia, 
dirigint l’equip d’enginyers de l’Oficina Tècnica de Projectes. La seva funció serà la de coordinar 
i planificar projectes i ofertes tècnic-econòmiques pels nostres clients, garantint sempre la 
màxima qualitat i rigor, en la línia estratègica del Grup.  

L’Institut Català d’Oncologia (ICO), client de Veolia, ha estat guardonat amb el Premi Plata 
dels ‘Climate Champion Award’ en el marc de la iniciativa ‘Desafiament 2020 de la salut pel 
clima’ de la Xarxa Global d’Hospitals Verds i Saludables. 

Des de 2015 Veolia treballa en la millora de les instal·lacions de l’edifici de l’ICO a L’Hospitalet 
de Llobregat, l’Hospital Durán i Reynals, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficiència 
energètica. L’últim any, el consum d’electricitat s’ha reduït un 16,57% i el de gas natural, un 
23,87%, fet que es tradueix en un important estalvi econòmic per la institució.

Climate Champion Awards
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Encara no segueixes a Veolia a les xarxes socials?

Segueix-nos a LinkedIn i a YouTube per estar al corrent de totes les nostres novetats. T’uneixes a nosaltres?

SEGUEIX-NOS

VEOLIA ESPAÑA
COMUNICACIÓN

Oriol Morell Sañé – Nou Director Tècnic VSC


