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Objectiu: Conèixer experiències de diversificació
econòmica en altres territoris que hagin afrontat
reptes similars després del tancament d'una
central nuclear.



Antecedents

Situació La central nuclear de Greifswald es 
troba ubicada al municipi de Lubmin, 
i limita amb els municipis de 
Rubenow i Kröslin (Districte de 
Pommerània Occidental-Greifswald / 
Land Mecklenburg-Vorpommern-
RDA)



Antecedents

Context
5 reactors en funcionament i 3 en 
construcció
1989 Reunificació alemanya
1990 Decisió de tancament de la CN. 
Cost actualització als estàndards de 
seguretat
1995 Aprovació del Pla de 
desmantellament. EWN assumeix el 
desenvolupament del pla.
15.000 persones en moments clau i 
5.000 directes
1991-1993 Pèrdua massiva de llocs de 
treball. 2.800 persones perden el lloc de 
treball o es jubilen. 
600 persones recol·locades en altres 
centrals



Antecedents

Context
Conseqüències de la reunificació 
alemanya per a la RDA al sector de 
les drassanes, turisme i 
agricultura. 
L’atur oscil·lava entre el 25-30%
Lubmin assumeix el lideratge per 
fer front a la situació en funció de 
2 reptes.
1-Com reduir llocs de treball de 
forma socialment responsable
2- Què fer amb els residus 
nuclears?



Antecedents

Reacció
Els 3 municipis més afectats es 
mancomunen  i cerquen la 
concertació amb el Land i el Govern 
Federal, mitjançant l’empresa EWN. 
1999 Lubmin es certifica com a 
Ciutat Balneari
Creació al 2002 de la 
mancomunitat “Ubicació energètica 
i tecnològica Freesendorf –ETF” per 
al desenvolupament local i 
promoció econòmica de la zona, 
amb 2 objectius destacats:
1- Promoure una imatge positiva de 
Lubmin no exclusivament lligada a 
la CN
2- Crear ocupació mitjançant el 
turisme, les drassanes i 
l’agricultura.



Antecedents

Reacció
L’empresa EWN s’implica 
mitjançant el desenvolupament 
i promoció de sòl industrial
Es condiciona la platja i es 
reconstrueix el pont flotant
Es construeix un port 
industrial i un port esportiu
La mancomunitat ETF  compra 
part del sòl, gestiona el port 
esportiu, la promoció del sòl 
industrial i la tramitació i 
intermediació per la instal·lació 
i funcionament d’empreses

Programa de compensació per al tancament de 
la central nuclear inexistent



Actualitat

Resultats

Lubmin, com ubicació industrial
Empreses de gran consum energètic, transformació metal·lúrgica, generació d’energia i 
carburants (1.800 llocs de treball aprox. 750 treballen a EWN)
262 empreses ubicades al municipi
Lubmin com a pol turístic
Temporada: maig-setembre
1.147 llits
1 setmana d’estada de mitjana (51%)
1 dia (23%)
3 línies de turisme: de negocis (congressos) , esportiu (combinació marítim i de muntanya)  i 
industrial (vinculat a la promoció del parc industrial)
Soci Clau l’Associació de Turisme  de Pomerània Occidental
Altres sectors econòmics
La transformació de productes agroalimentaris amb instal·lació d’empreses especialitzades i  la 
promoció de productes autòctons.



Lliçons apreses

Visita de coneixement entre el 9 i 11 de maig de 
2016

14 persones assistents, representants públics, 
tècnics i empresa privada

Visites realitzades:

Municipi de Lubmin

EWN- CN Greifswald

Agència de foment econòmic – Vorpommern

Associació de turisme Vorpommern

Port industrial

Port esportiu

Nordstream&50 Hertz

Deutsche ölwerke Lubmin

Baltic Sea Resort

Empresa Agrícola Burkhard Köpnick



Lliçons apreses



Lliçons apreses



Lliçons apreses

Procés de diversificació econòmica viable 
Articulació efectiva de la col·laboració público-privada
amb implicació real de l’empresa energètica
Importància de les decisions a llarg termini 
Importància de la col·laboració entre el sector públic
Importància d’una administració local forta per afrontar 
estratègies i problemàtiques
Establiment de relacions de col·laboració i intercanvi 
entre zones similars
Reciclatge d’espais i terrenys industrials per al 
desenvolupament empresarial i foment d’activitat 
econòmica. Aprofitament de recursos ja existents
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