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1. Grup
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3. Ubicacions
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• Grup

• Activitats de Dalkia

• Dalkia Catalunya: La nostra empresa

• Els nostres clients. Principals referències

• Dalkia, un actor operacional per al desenvolupament 
sostenible
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Veolia Environnement
Serveis pel medi ambient
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Serveis pel medi ambient



Una empresa, quatre activitats

Líder mundial al 
sector de l’empresa 
privada en mobilitat 

sostenible

Punt de referència 
mundial per la gestió 

de recursos i per la 
recuperació de 

recursos

Actor clave en la 
producció descentra-
litzada de l’energia i 

en la seva gestió

Líder mundial de 
serveis associats al 

cicle de l’aigua



102.000 empleats

Ingressos : 7,9 € bilions

52.700 empleats

Ingressos consolidats*:

7,3 € bilions

Líder mundial en serveis mediambientals

77. 420 empleats

Ingressos : 9,7€
bilions

96. 650 empleats

Ingressos : 12,6 €
bilions

330.000 empleats
Ingressos : 29.7 € bilions**

*Ingressos gestionats per Dalkia: 8,6 € bn
**The VE keys figures 2011 consolidate the Veolia Transport key figures
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Dalkia
Optimització energètica
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Optimització energètica



Líder en estalvi energètic a tot el territori

Oferta de serveis centrats en l’eficiència energètica i 
mediambiental

Activitats

€7,3 bilions en ingressos gestionats

52.700  empleats a 40 països

Xifres clau al 2011



Dates clau a la història de Dalkia

1960 Naixement de la « Compagnie Générale de Chauffe » (França)

1967 Connexió amb la « Compagnie Générale des Eaux »

1992 Creació d’Esys-Montenay.

1995 La « Compagnie Générale de Chauffe » i Esys-Montenay es fusionen per formar 
la Divisió “Energy Services”, del « Groupe Générale des Eaux ».

1998  El « Groupe Générale des Eaux » es converteix en Vivendi. Vivendi’s Energy 
Services business, passa a anomenar-se Dalkia.

2000:  Acord entre « Vivendi Environnement » (que es convertirà en Veolia 
Environnement) i EDF. EDF adquireix participacions en Dalkia, aportant els seus 
serveis a les filials, incloent Clemessy i Citylum.



Dos accionistes líders en la seva especialitat

Referència mundial en serveis 
mediambientals:  Aigua, Gestió de 
residus, Energia,  Transport

Xifres clau del 2010: 

Líder al mercat de l’electricitat i principal 
operador al mercat europeu de l’energia

Xifres clau 2010: 

66% 34%

Xifres clau del 2010: 
• € 34.8  bn ingressos
• 317,034 empleats

Xifres clau 2010: 
€ 65.2 bn ingressos

158,842 empleats



Situació de DALKIA al món

FRANÇA
13 700

NORD D’EUROPA
4 050

EUROPA CONTINENTAL 
11 470

10

AMÈRICA DEL NORD
700

SUD D’ EUROPA
7 470

CHINA
1 530

RESTA DEL MÓN
13 780

total de treballadors 2011
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5 < OBJECTIU

Salud i Seguretat : La nostra prioritat

Evolució de l’índex de freqüència
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5 < OBJECTIU

ABSÈNCIA D’ACCIDENTS MORTALS AL 2011



Què ven Dalkia?
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Què ven Dalkia?



El NOSTRE OBJECTIU

ELS NOSTRES VALORS

SER EL REFERENT MUNDIAL EN ESTALVI ENERGÈTIC 
A ESCALA TERRITORIAL
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Eficiència1 Orientació al 

client2 Innovació3 Responsabilitat 

social4

DALKIA: creador de noves solucions energètiques



Dalkia 20.20 : 3 eixos estratègics

XARXES DE 
CALOR I FRED

14

INSTAL.LACIONS 
INDUSTRIALS

SERVEIS 
D’OPTIMITZACIÓ
ENERGÈTICA

3 negocis complementaris amb una forta sinèrgia 



DALKIA al 2020

2011
14.7 TWh d’estalvi energètic

6.6 milions de tones mètriques d’emissions 6.6
de CO2 evitades

2020
30 TWh d’estalvi energètic

20 milions de tones mètriques d’emissions  

de  CO2 evitades
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Xarxes de Calor i Fred(1/2)

Activitats:

• Compra d’energia;

• Funcionament plantes producció:

• xarxes;

• plantes de distribució;

• Venda de calor i electricitat(CHP).

837 “district heating” sistemes de 
refrigeració

32% d’ingressos gestionats per 
Dalkia al 2011

2011 Dalkia key figures 



Una o vàries plantes centralitzades per a la 
producció d’aigua calenta, vapor o fred

subministren

mitjançant una xarxa de distribució de 
canonades aïllades situades a través de la 

Fàcil funcionament Esquema funcionament 
“District heating”  :

Xarxes de Calor i Fred (2/2)

canonades aïllades situades a través de la 
ciutat

transporten el calor o el fred fins als

punts d’entrega anomenats sub-estacions 
per a la distribució de la calefacció, aire 
condicionat, a vivendes, escoles, hospitals, 
edificis municipals, centres esportius I 
equipaments, botigues, oficines, 
indústries,…

substituint calderes o estacions de 
refrigeració locals



Serveis d’Optimització Energètica(1/2)

Activitats:

• Calefacció

• Aire condicionat

• Manteniment multitècnic

• Generació electricitat combinada 
(plantes CHP : calor i potència)

123.500 instal·lacions 
energètiques gestionades

35% dels ingressos gestionats per 
Dalkia al 2011

Dalkia xifres clau 2011



Creació de serveis energètics(2/2)

Ventilació

Sistema de refrigeració
Aire Condicionat

Elevador

Il·luminació

Instal·lació de 

Alta, mitja & 
baixa tensió

canonades,calefacció,

Alarma / vigilància

Seguretat contra incendis

Dispensador

aigua freda
Acumulador 

d’aigua calenta
Sala de 
calderes



Utilitats industrials(1/2)

Activitats :

• Vapor

• Aigua calenta

• Procés de refrigeració

• Aire comprimit

• Generació electricitat• Generació electricitat

• CHP

4.640 plantes industrials

13% dels ingressos gestionats

Xifres clau Dalkia 2011



Compra 
d’electricitat a la 

xarxaIn
d
u
s
tr

ia
l

Electricitat

Instal·lacions industrials(2/2)

Preparació
Procés 

de vapor

Tractament 
Aigües

residuals

Calderes de vapor

Aigua

Aire comprimit

D
a
lk

ia

Ou ?

Vapor

Electricitat

Cogeneració



La nostra empresa
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La nostra empresa



Amb més de 400 

treballadors  compta amb 

una oficina tècnica 

altament capacitada:

Elements diferenciadors

Referència en serveis 

de manteniment i 

gestió energètica a 

Catalunya i Balears. 

El Grup Dalkia té 
una presència a 35 

països i una 
plantilla de 49.800 

empleats. 

Dalkia Catalunya

A Dalkia Catalunya, 
conflueixen la 
solidesa i el 
coneixement tècnic 
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altament capacitada:

•Donant resposta a les 

necessitats del mercat

•amb criteris de qualitat, 

rigor i adaptació a les 

necessitats particulars de 

cada client

Catalunya i Balears. empleats. 

Dalkia és el 
proveïdor líder          

d’ eficiència 
energètica a 

Europa.

coneixement tècnic 
d’un grup 
internacional i l’ 
experiència i 
proximitat d’ un 
equip humà amb 
més de 20 anys                       
d’ experiència al 
mercat.



Els nostres clients

12/02/2014

Els nostres clients



Introduction

Divisió Edificis

Présentation commerciale



Divisió Edificis

Principals referències
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Introduction

Divisió Industrial

Présentation commerciale



Divisió Industrial

Principals referències
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Introduction

División Hospitalaria

Présentation commerciale



Divisió Hospitalària

Principals referències
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Els nostres clients a la ciutat

COMERCIAL I TERCIARI

INSTAL·LACIONS 
INDUSTRIALS

SALUT

ESPORTS, CULTURA & OCI

TELECOMUNICACIONS

VIVENDES

XARXES LOCALS I METROPOLITANES

ESCOLES & CENTRES D’INVESTIGACIÓ



Dalkia, 
Un actor operacional pel 
desenvolupament sostenible

12/02/2014

desenvolupament sostenible



Els nostres objectius pel desenvolupament 
sostenible

Estalviar energia

Reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle

Controlar els impactes 

Objectiu : nostra experiència en CO2

Gestió òptima de les emissions

Controlar els impactes 
mediambientals.


