
PROJECTE RUBÍ BRILLAOJ C U
Treballant avui, pensant en demà
Trabajando hoy pensando en mañanaTrabajando hoy, pensando en mañana
Working today, thinking about tomorrow



Ubicació



RUBÍ - BCN Distàncies km temps

Barcelona Ciutat 20 20'

Aeroport internacional 25 20'p

Port de Barcelona 25 20'

França 100 1h

Estacions esquí 120 1h 30'

Platges 30 30'

Costa Brava (Tossa de Mar) 100 1h

Costa Daurada (Sitges) 50 50'

Brussel·les 1.300

Madrid 600
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Regió Metropolitana de Barcelona

GRANOLLERS

MATARÓ

TERRASSA

SABADELL

MARTORELL

BADALONA

BARCELONA 
CIUTAT Ciutat inclosa a la primera anella 

de la RMB
VILAFRANC

A

CORNELLÀ
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CIUTAT
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SITGES

AEROPORT



Regió Metropolitana de Barcelona
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Regió Metropolitana de Barcelona
Vies d’accés

E‐15 
(AP‐7) 
Girona 
France

C‐17 Vic

E‐9 
Manresa 
Toulouse AP‐7C‐17

A‐2 

B‐20 
Mataró  
Girona

GRANOLLERS

C‐58

E‐9

B‐20

Lleida 
Zaragoza 
Madrid TERRASSA MATARÓSABADELL

B‐30

AP 7
BARCELONA A‐2

MARTORELL

La localització de Rubí permet 
optimitzar les despeses logístiques

així com l’accés als mercats

E‐15 (AP‐7) 
Tarragona C‐32

AP‐7

C‐31

CIUTAT

VILAFRANCA

Tarragona 
València

C‐32          
El 

Vendrell

AEROPORTC 32

SITGES



Regió Metropolitana de Barcelona
Vies de tren

GRANOLLERS

TERRASSA
MATARÓSABADELL
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RUBÍ CIUTATRUBÍ CIUTAT



RUBÍ, CIUTAT INDUSTRIALRUBÍ, CIUTAT INDUSTRIAL



RUBÍ, CIUTAT INDUSTRIALRUBÍ, CIUTAT INDUSTRIAL

TOP 40 I dú iTOP 40 Indústries
Facturació 2.500 M€ (63% total)
Ocupació 7.315 treb. (40% total)



PLA ESTRATÈGICPLA ESTRATÈGIC



C i l i d R bí fC i l i d R bí f

MISSIÓMISSIÓ

Convertir la ciutat de Rubí en un referent Convertir la ciutat de Rubí en un referent 
nacional i internacional en eficiència nacional i internacional en eficiència 

energètica i l’ús d’energies renovables.energètica i l’ús d’energies renovables.g gg g

VISIÓVISIÓ
F é llà d l P d’Al ld lF é llà d l P d’Al ld lFent un pas més enllà del Pacte d’Alcaldes, el Fent un pas més enllà del Pacte d’Alcaldes, el 

nostre objectiu és estendrenostre objectiu és estendre--ho al sector ho al sector 
industrial i al comerç com a factors clau per a la industrial i al comerç com a factors clau per a la ç pç p

millora de la competitivitat i sostenibilitat del millora de la competitivitat i sostenibilitat del 
territori.territori.



Eficiència energètica = Estratègia Eficiència energètica = Estratègia 
local ?local ?



GlobalGlobal

Gràcies als hidrocarburs, des 
de 1950 el consum energètic 

global s’ha multiplicat per 
cinc....

el PIB s’ha multiplicat 
per un factor proper a 

siete....

i les emissiones de CO2 s’ha 
multiplicat per més de quatremultiplicat per més de quatre  
(per més de deu des de 1900)



GlobalGlobal

Per Capita Income and Energy Use, 2006           
“the demonic bubble bath”“the demonic bubble bath”

El 30% de la població del 
planeta consumeix el 77- 80% 

de l’energía primària

Other 
OECD



GlobalGlobal
¿El “orden económico internacional” en peligro?



EspanyaEspanya



EspanyaEspanya

Increment Beneficis 71%



LocalmentLocalment
COMERÇCOMERÇCOMERÇAJUNTAMENAJUNTAMENAJUNTAMEN

TTT
INDÚSTRIAINDÚSTRIAINDÚSTRIA

SECTOR SECTOR SECTOR 
DOMÈSTICDOMÈSTICDOMÈSTIC

POBRESAPOBRESAPOBRESA
ENERGÈTICAENERGÈTICAENERGÈTICAENERGÈTICAENERGÈTICAENERGÈTICA



AjuntamentAjuntament



PLA D’ACCIÓPLA D’ACCIÓ
“Rubí Brilla”“Rubí Brilla”

PAESPAES IndústriaIndústriaComerçComerçDomèsticDomèstic çç

Eficiència Energètica i Eficiència Energètica i 
energies renovables energies renovables 
en l’àmbit de en l’àmbit de 
l’administració l’administració 

Acord amb l’Institut Acord amb l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya Cartogràfic de Catalunya 
(ICC)(ICC)

Reunions amb empreses Reunions amb empreses 

Promoure el comerç Promoure el comerç 
sostenible:sostenible:

 Auditories d’energiaAuditories d’energia

Projecte pilot dirigit Projecte pilot dirigit 
a una mostra a una mostra 
representativa de representativa de 
famíliesfamíliesl administració l administració 

públicapública

Sensibilització Sensibilització 
ciutadana en la ciutadana en la 
reducció del reducció del 

Reunions amb empreses Reunions amb empreses 
de Rubí per intercanviar de Rubí per intercanviar 
casos d’èxit sobre casos d’èxit sobre 
eficiència energètica i  eficiència energètica i  
energies renovablesenergies renovables

Acord amb la Universitat Acord amb la Universitat 

 Llista de bones Llista de bones 
pràctiques en el comerçpràctiques en el comerç

 Promoure l’energia Promoure l’energia 
renovable com un valor renovable com un valor 
afegit al negociafegit al negoci

Auditories d’energia Auditories d’energia 
domèstiquesdomèstiques

Estudi GIS: Mapa Estudi GIS: Mapa 
energètic de Rubíenergètic de Rubí

consum d’energiaconsum d’energia

Integrar l’eficiència Integrar l’eficiència 
energètica i les energètica i les 
energies renovables a energies renovables a 

de Barcelona UPC (model de Barcelona UPC (model 
Triple Hèlix)Triple Hèlix)

Smart PAE: gestió Smart PAE: gestió 
intel·ligent energia, intel·ligent energia, 
telecos i seguretattelecos i seguretat

afegit al negociafegit al negoci

Creació de la marca Creació de la marca 
“Comerç sostenible”“Comerç sostenible”

gg

Ajuda famílies: Ajuda famílies: 
“Pobresa energètica”“Pobresa energètica”

Formació en Eficiència Energètica i Energies Formació en Eficiència Energètica i Energies l’escolal’escola

-- Centre de negocis  Centre de negocis  ““Can SerraCan Serra” ” -- edifici sostenible  edifici sostenible  --

-- Plataforma Digital Plataforma Digital --

Formació en Eficiència Energètica i Energies Formació en Eficiència Energètica i Energies 
Renovables a través de l’administració públicaRenovables a través de l’administració pública

-- Projectes Europeus: Projectes Europeus: -- REMIDA,, Intelligent Energy Europe, H2020 REMIDA,, Intelligent Energy Europe, H2020 --



PLA D’ACCIÓPLA D’ACCIÓ
“Rubí Brilla”“Rubí Brilla”

PAESPAES IndústriaIndústriaComerçComerçDomèsticDomèstic çç

Eficiència Energètica i Eficiència Energètica i 
energies renovables energies renovables 
en l’àmbit de en l’àmbit de 
l’administració l’administració 

Acord amb l’Institut Acord amb l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya Cartogràfic de Catalunya 
(ICC)(ICC)

Reunions amb empreses Reunions amb empreses 

Promoure el comerç Promoure el comerç 
sostenible:sostenible:

 Auditories d’energiaAuditories d’energia

Projecte pilot dirigit Projecte pilot dirigit 
a una mostra a una mostra 
representativa de representativa de 
famíliesfamíliesl administració l administració 

públicapública

Sensibilització Sensibilització 
ciutadana en la ciutadana en la 
reducció del reducció del 

Reunions amb empreses Reunions amb empreses 
de Rubí per intercanviar de Rubí per intercanviar 
casos d’èxit sobre casos d’èxit sobre 
eficiència energètica i  eficiència energètica i  
energies renovablesenergies renovables

Acord amb la Universitat Acord amb la Universitat 

 Llista de bones Llista de bones 
pràctiques en el comerçpràctiques en el comerç

 Promoure l’energia Promoure l’energia 
renovable com un valor renovable com un valor 
afegit al negociafegit al negoci

Auditories d’energia Auditories d’energia 
domèstiquesdomèstiques

Estudi GIS: Mapa Estudi GIS: Mapa 
energètic de Rubíenergètic de Rubí

consum d’energiaconsum d’energia

Integrar l’eficiència Integrar l’eficiència 
energètica i les energètica i les 
energies renovables a energies renovables a 

de Barcelona UPC (model de Barcelona UPC (model 
Triple Hèlix)Triple Hèlix)

Smart PAE: gestió Smart PAE: gestió 
intel·ligent energia, intel·ligent energia, 
telecos i seguretattelecos i seguretat

afegit al negociafegit al negoci

Creació de la marca Creació de la marca 
“Comerç sostenible”“Comerç sostenible”

gg

Ajuda famílies: Ajuda famílies: 
“Pobresa energètica”“Pobresa energètica”

Formació en Eficiència Energètica i Energies Formació en Eficiència Energètica i Energies l’escolal’escola

-- Centre de negocis  Centre de negocis  ““Can SerraCan Serra” ” -- edifici sostenible  edifici sostenible  --

-- Plataforma Digital Plataforma Digital --

Formació en Eficiència Energètica i Energies Formació en Eficiència Energètica i Energies 
Renovables a través de l’administració públicaRenovables a través de l’administració pública

-- Projectes Europeus: Projectes Europeus: -- REMIDA,, Intelligent Energy Europe, H2020 REMIDA,, Intelligent Energy Europe, H2020 --



Índex d’eficiènciaÍndex d’eficiència

2011201120112011
139,000€

5% 

20122012
390 000€390,000€

15% 



PLA D’ACCIÓ 2012 
Accions d’estalvi i eficiència energètica

Accions

g

1. Compensació energia reactiva

2. Projecte 50/50 a les escoles

3. Implementació d’accions dels agents energètics –
comptabilitat energètica

4. Optimització ús dependències municipals (Pla de 
locals)

5. Reducció de correctius incrementant preventius (ac i 
calefaccions)

6. Negociació nou contracte energia elèctrica (100% 
certificat energia renovable)



Projecte 50/50 EscolesProjecte 50/50 Escoles



Licitació energia elèctricaLicitació energia elèctrica



Licitació energia elèctricaLicitació energia elèctrica



Projectes EuropeusProjectes Europeus

TwinningTwinning

Intelligent EnergyIntelligent Energy

50/5050/50

Instalacions esportives de Instalacions esportives de 
consumo zeroconsumo zero

Europe in the MediterraneanEurope in the Mediterranean

Green CitiesGreen Cities

REMIDA (MED)REMIDA (MED)Europe in the MediterraneanEurope in the MediterraneanREMIDA (MED)REMIDA (MED)

FEDERFEDER Masia Can SerraMasia Can Serra



Col·laboració EuropeaCol·laboració Europea

1.1. Intercanvi d’experiències entre empreses i ciutats, Intercanvi d’experiències entre empreses i ciutats, 

desenvolupant relacions a llarg termini per un benefici desenvolupant relacions a llarg termini per un benefici 

comú, així com per trobar solucions de forma conjunta comú, així com per trobar solucions de forma conjunta 

(compartir experiències i casos d’èxit).(compartir experiències i casos d’èxit).

2.2. Suport financer per tal d’accelerar la implementació i la Suport financer per tal d’accelerar la implementació i la 

difusió del projecte.difusió del projecte.

3.3. Socis experts interessats en intercanviar experiències i Socis experts interessats en intercanviar experiències i 

i t j t b l i d d li t j t b l i d d lconeixements en projectes sobre el canvi de model coneixements en projectes sobre el canvi de model 

energètic.energètic.Walking with giants…Walking with giants…



PLA D’ACCIÓ 2013 
Accions d’estalvi i eficiència energètica

Accions

g

1. Monitorització del 80% del consum d’edificis públics 
(27 edificis  de 112)
2. Fotolinera i mobilitat 100% elèctrica (càrrega de 

vehicles elèctrics a partir d’energia renovable local)
3. Projecto 50/50 a les entitats i centres culturals.3. Projecto 50/50 a les entitats i centres culturals.

4. Setmana de l’energia
6. Optimització ús dependències municipals (Pla de 

locals)





MASIA DE CAN SERRA MASIA DE CAN SERRA –– CENTRO REFERENCIA CENTRO REFERENCIA 
PROYECTOPROYECTO Minieólica 

f b ó

Fotolinera

fabricación 
local 1kWp

Fotolinera 
con recarga 
de vehículos 
eléctricos

Instalación

geotérmica 
climatitzaci
ónMasia





PLA D’ACCIÓPLA D’ACCIÓ
“Rubí Brilla”“Rubí Brilla”

PAESPAES IndústriaIndústriaComerçComerçDomèsticDomèstic çç

Eficiència Energètica i Eficiència Energètica i 
energies renovables energies renovables 
en l’àmbit de en l’àmbit de 
l’administració l’administració 

Acord amb l’Institut Acord amb l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya Cartogràfic de Catalunya 
(ICC)(ICC)

Reunions amb empreses Reunions amb empreses 

Promoure el comerç Promoure el comerç 
sostenible:sostenible:

 Auditories d’energiaAuditories d’energia

Projecte pilot dirigit Projecte pilot dirigit 
a una mostra a una mostra 
representativa de representativa de 
famíliesfamíliesl administració l administració 

públicapública

Sensibilització Sensibilització 
ciutadana en la ciutadana en la 
reducció del reducció del 

Reunions amb empreses Reunions amb empreses 
de Rubí per intercanviar de Rubí per intercanviar 
casos d’èxit sobre casos d’èxit sobre 
eficiència energètica i  eficiència energètica i  
energies renovablesenergies renovables

Acord amb la Universitat Acord amb la Universitat 

 Llista de bones Llista de bones 
pràctiques en el comerçpràctiques en el comerç

 Promoure l’energia Promoure l’energia 
renovable com un valor renovable com un valor 
afegit al negociafegit al negoci

Auditories d’energia Auditories d’energia 
domèstiquesdomèstiques

Estudi GIS: Mapa Estudi GIS: Mapa 
energètic de Rubíenergètic de Rubí

consum d’energiaconsum d’energia

Integrar l’eficiència Integrar l’eficiència 
energètica i les energètica i les 
energies renovables a energies renovables a 

de Barcelona UPC (model de Barcelona UPC (model 
Triple Hèlix)Triple Hèlix)

Smart PAE: gestió Smart PAE: gestió 
intel·ligent energia, intel·ligent energia, 
telecos i seguretattelecos i seguretat

afegit al negociafegit al negoci

Creació de la marca Creació de la marca 
“Comerç sostenible”“Comerç sostenible”

gg

Ajuda famílies: Ajuda famílies: 
“Pobresa energètica”“Pobresa energètica”

Formació en Eficiència Energètica i Energies Formació en Eficiència Energètica i Energies l’escolal’escola

-- Centre de negocis  Centre de negocis  ““Can SerraCan Serra” ” -- edifici sostenible  edifici sostenible  --

-- Plataforma Digital Plataforma Digital --

Formació en Eficiència Energètica i Energies Formació en Eficiència Energètica i Energies 
Renovables a través de l’administració públicaRenovables a través de l’administració pública

-- Projectes Europeus: Projectes Europeus: -- REMIDA,, Intelligent Energy Europe, H2020 REMIDA,, Intelligent Energy Europe, H2020 --



Pro a pilot a 200 llars “Com nitat R bí Brilla”Pro a pilot a 200 llars “Com nitat R bí Brilla”

Millora de l’eficiència energètica a les Millora de l’eficiència energètica a les 
llarsllars

Prova pilot a 200 llars “Comunitat Rubí Brilla”Prova pilot a 200 llars “Comunitat Rubí Brilla”

OBJECTIUS:OBJECTIUS:OBJECTIUS:OBJECTIUS:
–– Reduir el consum d’energia a Reduir el consum d’energia a 

les llars com a mínim en un les llars com a mínim en un 
10%.10%.

–– Crear un patró estàndard de Crear un patró estàndard de 
consum per tal de proveir consum per tal de proveir 
dades  pel EMAP (GIS).dades  pel EMAP (GIS).

EINES:EINES:
-- MonitorizacióMonitorizació
-- Desenvolupament Desenvolupament 

–– Elaborar consells d’estalvi Elaborar consells d’estalvi 
energètic per les llars.energètic per les llars.

d’una aplicació per a d’una aplicació per a 
smartphone smartphone 
(“gamification”)(“gamification”)



EMAP (GIS)EMAP (GIS)

Millora de l’eficiència energètica a les Millora de l’eficiència energètica a les 
llarsllars

EMAP (GIS) EMAP (GIS) 
Mapa obtingut a partir de l’encreuament de les dades resultants de la Mapa obtingut a partir de l’encreuament de les dades resultants de la 
prova pilot, les dades de les auditories domèstiques i les bases de prova pilot, les dades de les auditories domèstiques i les bases de 
dades municipalsdades municipalsdades municipals.dades municipals.
OBJECTIUOBJECTIU

–– Identificar las àrees prioritàries per a futurs plans d’acció i  Identificar las àrees prioritàries per a futurs plans d’acció i  
inversió.inversió.



Acció contra la pobresa energèticaAcció contra la pobresa energètica

Millora de l eficiència energètica a les Millora de l eficiència energètica a les 
llarsllars

Acció contra la pobresa energèticaAcció contra la pobresa energètica
La“pobresa energètica”afecta cada cop a més famílies que no La“pobresa energètica”afecta cada cop a més famílies que no 
poden fer front als elevats costos i al continu creixement de poden fer front als elevats costos i al continu creixement de 
les factures d’energia i aigua, per aquest motiu es veuen les factures d’energia i aigua, per aquest motiu es veuen 
obligades a reduir el consum fins a mínims que limiten el seu obligades a reduir el consum fins a mínims que limiten el seu 
dia a dia i que poden arribar a ser perjudicials per a la seva dia a dia i que poden arribar a ser perjudicials per a la seva 
salut i benestar. salut i benestar. 
Són principalment famílies amb nens i/o persones grans.Són principalment famílies amb nens i/o persones grans.



Acció contra la pobresa energèticaAcció contra la pobresa energètica

Millora de l eficiència energètica a les Millora de l eficiència energètica a les 
llarsllars

Acció contra la pobresa energètica Acció contra la pobresa energètica 
OBJECTIUS:OBJECTIUS:

–– Identificar les famílies i persones afectades per la Identificar les famílies i persones afectades per la 
“pobresa energètica”.“pobresa energètica”.

–– Visites i assessorament personalitzat en les llars Visites i assessorament personalitzat en les llars 
f t d b i l d ió d f t id tifi ióf t d b i l d ió d f t id tifi ióafectades: bo social, reducció de factures, identificació afectades: bo social, reducció de factures, identificació 

punts d’elevat consum o consums amagats.punts d’elevat consum o consums amagats.
–– Pla de mesures sense inversió i ajudes per a petites Pla de mesures sense inversió i ajudes per a petites 

inversionsinversionsinversions.inversions.



PLA D’ACCIÓPLA D’ACCIÓ
“Rubí Brilla”“Rubí Brilla”
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INDÚSTRIAINDÚSTRIA

1.1. Reunions tècniques amb empreses per a intercanviar casos d’èxit en Reunions tècniques amb empreses per a intercanviar casos d’èxit en 
eficiència energètica i energies renovables (participació de les 30 eficiència energètica i energies renovables (participació de les 30 
empreses de les top 40)empreses de les top 40)empreses de les top 40).empreses de les top 40).

2.2. Acord entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l’Ajuntament de Acord entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l’Ajuntament de 
Rubí.Rubí.

3.3. Acord entre l’Ajuntament de Rubí i la Universitat Politècnica de Acord entre l’Ajuntament de Rubí i la Universitat Politècnica de 
Catalunya (Model Triple Hèlix).Catalunya (Model Triple Hèlix).

11 I i ió I i ió 1.1.Investigació Investigació 
2.2.Transferència de tecnologiaTransferència de tecnologia
3.3.Projectes final de carreraProjectes final de carrera
4.4.EstudiantsEstudiants
5.5.Cooperació en projectes EuropeusCooperació en projectes Europeus



Acord entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya Acord entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC) i l’Ajuntament de Rubí(ICC) i l’Ajuntament de Rubí(ICC) i l Ajuntament de Rubí(ICC) i l Ajuntament de Rubí

TASI: Thermal Airborne Spectrographic Imager per a TASI: Thermal Airborne Spectrographic Imager per a 
mesurar les pèrdues tèrmiquesmesurar les pèrdues tèrmiquesmesurar les pèrdues tèrmiquesmesurar les pèrdues tèrmiques





dinamismedinamisme

Conveni de col·laboracióConveni de col·laboració

Model Triple HèlixModel Triple Hèlix

Ajuntament Ajuntament 

““RUBÍ BRILLARUBÍ BRILLA””

UniversitatUniversitatEmpresaEmpresa

Innovació



Rubí i UPC Rubí i UPC –– Acord estratègicAcord estratègic

Signatura de l’acord

25 de juny del 2012



SMART PAE (Prova Pilot)SMART PAE (Prova Pilot)
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“Si bus“Si busquesques resultaresultats ts diferents diferents 
no no facisfacis sempre sempre el mateixel mateix””pp

Alb  Ei iAlb  Ei iAlbert EinsteinAlbert Einstein



GRÀCIESG C S
Preguntes? 

Suggeriments?Suggeriments?


