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 Finca Boyal - Don  Benito (Badajoz)

Veolia ha signat un contracte de deu anys de durada 
amb Finca Boyal, una empresa dedicada al cultiu i a la 
comercialització de cogombre baby destinat al mercat 
europeu. El client ha confiat en Veolia per abaratir el seu 
cost energètic de l’escalfament de les seves deu hectàrees 
d’hivernacle, així com per estudiar la viabilitat de la 
recuperació de CO2 dels fums de combustió i generació 
de biogàs amb biomassa. A més, Veolia s’encarregarà 
del manteniment tècnic-legal i de la garantia total de la 
caldera de 7MW.  

Veolia ha signat la 
renovació del contracte 
amb l’Ajuntament de 
Gijón per a la gestió 
energètica de 63 
edificis municipals. 
L’acord, d’una durada 
de quatre + dos anys, 
permetrà continuar 
amb l’optimització 
del rendiment de les 
instal·lacions, la renovació progressiva d’algunes instal·lacions a 
noves tecnologies, el canvi de combustibles per uns més nets i 
renovables com la biomassa. El subministrament de calor serà 
a forfait.

Amb aquest contracte, Veolia garanteix a l’Ajuntament de Gijón 
un estalvi dels costos energètics del 9%, la reducció de 330 tones 
anuals de CO2 i l’agilització i reducció dels treballs administratius 
associats a l’energia i al manteniment de les instal·lacions. 

Ajuntament de Gijón - Astúries

INTERNACIONAL
 #Potable, una campanya de comunicació de França

L’Hubgrade Solar de Veolia ha incorporat energia fotovoltaica amb emmagatzematge 
per alimentar-se 100% amb energies renovables i aïllar-se així de la xarxa elèctrica. 
Aquesta millora, que permet que el sistema generi la seva pròpia electricitat per 
autoabastir-se, és un exemple de la voluntat de Veolia per la innovació i la recerca 
constant de solucions mediambientalment sostenibles.  

L’Hubgrade és el centre de gestió energètica de Veolia que permet controlar, 
analitzar i resoldre incidències a les instal·lacions dels diferents clients de forma 
remota i a temps real.  Des de la seva seu a Ontinyent, a València, l’Hubgrade Solar 
controla 51 instal·lacions fotovoltaiques repartides per Espanya, amb un volum de 
121,55 MW. L’any passat, la producció total d’energia de les plantes gestionades per 
l’Hubgrade Solar es va situar en 218.000 MWh. 

NOTÍCIES

Estimats clients i amics, us volem presentar les referències que s’han aconseguit durant 
els darrers mesos a Catalunya i algunes notícies rellevants de la companyia. Aprofitem per 
desitjar-vos un feliç estiu i per agrair-vos la confiança que heu depositat en les solucions i 

serveis de Veolia Serveis Catalunya. 
Gràcies a vosaltres estem construint un món més sostenible i respectuós amb el medi 

ambient!

AXIOMA - Viladecavalls (Barcelona)

Axioma, la bugaderia industrial del Grup Mutua de Terrassa, 
ha signat un contracte amb Veolia Serveis Catalunya per a la 
recuperació de l’aigua residual derivada de les seves activitats. En 
base a un projecte de Veolia Water Technologies, Veolia Serveis 
Catalunya recuperarà el 82% de l’aigua del procés de rentat de la 
roba que s’abocava fins ara al col·lector municipal.  

Es tracta d’un contracte 
de deu anys de durada 
mitjançant el qual Veolia 
assumeix la inversió i es 
compromet a reduir la 
petjada hídrica del client en 
55.000m3 d’aigua anuals i 
a proporcionar un estalvi 
del 10% dels seus costos 
d’operació. 

Networking dones directives

Com a part del seu compromís amb la diversitat, Veolia Serveis 
Catalunya ha organitzat un networking en el que han participat 
una vintena de dones amb càrrecs de responsabilitat en empreses 
de diferents sectors. L’objectiu d’aquesta trobada és compartir idees 
i fomentar la relació entre les empreses establertes a Catalunya, a 
més de destacar la importància de la presència femenina al món 
empresarial. Els assistents han debatut sobre el paper actual de la 
dona i han posat en comú possibles acciones de futur que puguin 
contribuir a impulsar les dones a llocs d’alta direcció. 

ESDEVENIMENTS

Veolia Serveis Catalunya 
ha renovat el seu 
contracte de O&M de 
l’EDAR de DAMM al 
Prat de Llobregat i l’ha 
ampliat incloent-hi la 
gestió dels productes 
químics de tractament. 

El nou contracte, que té una durada de tres anys, consisteix 
en una gestió integral a tot risc amb franquícia amb 
objectius de serveis vinculats a la qualitat de l’aigua de 
l’abocament. A més, es contempla un paquet de mesures 
tècniques i d’operació orientades a la reducció de costos 
i un projecte de desenvolupament d’informació específic 
integrat a l’Hubgrade. 

L’Hubgrade Solar de Veolia s’alimenta 100% amb renovables

A França, Veolia ha llençat una campanya de comunicació 
destinada als consumidors. Avui en dia, tenir accés a l’aigua 
potable sembla quelcom senzill. Hem arribat al punt que la 
paraula “potable” s’ha convertir en sinònim d’“acceptable”. No 
obstant això, a Veolia som conscients de tota la importància que 
té el servei de l’aigua. 

Aportar a la gent aigua a domicili 24 hores al dia els 365 dies 
de l’any amb la millor qualitat garantida i recuperar-la després 
del seu ús per netejar-la és una de les grans conquestes dels 
últims dos segles. Aquest servei existeix gràcies a l’experiència, 
el compromís i l’esforç de totes les persones que hi treballen. És 
molt més que “acceptable”, “potable” és una paraula formidable, 
realment increïble. A Veolia sabem molt bé de què parlem. 

Veolia Serveis Catalunya s’encarregarà del manteniment 
dels 14 edificis que formen el Campus de Barcelona de 
l’Escola de negocis IESE. El contracte, que s’inicia aquest 
mes de juliol, té una durada de dos anys, ampliable 
a quatre. Entre d’altres aspectes diferencials, l’IESE 
ha valorat especialment de la proposta presentada 
el potencial de la plataforma de gestió energètica de 
Veolia, el Hubgrade, per obtenir la certificació LEED a tots 
els seus edificis. 

Veolia Serveis Catalunya 
ha finalitzat recentment 
l’execució de les 12 mesures 
d’optimització energètica 
dels Hospitals Sant Camil 
(331 llits) i Sant Antoni 
Abat (128 llits) del Consorci 
Sanitari del Garraf. 
Mitjançant aquestes 
actuacions, unides a un 
manteniment i conducció 

basades en la gestió per objectius, Veolia Serveis Catalunya 
garanteix un estalvi durant sis anys del 16% en gas natural i del 
8% en electricitat. 

La Comissió Europea subvenciona un projecte innovador 
d’ I+D, liderat per Veolia Serveis Catalunya i format per 
16 partners de sis països europeus, per a la validació d’un 
sistema de generació de vapor i fred industrial a partir de 
panels solars d’alta temperatura. El projecte, que té una 
durada de tres anys, ja està en funcionament en edificis 
d’oficines i es provarà, a més, a dues plantes industrials 
de Catalunya. El seu objectiu és incrementar l’ús de calor 
solar als processos 
industrials. Els resultats 
del projecte seran 
públics i es podran 
consultar a la seva 
pàgina web. 

https://youtu.be/hG4ICvo533o

