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GESTIÓ ENERGÈTICA EN POLÍGONS INDUSTRIALS
El gestor energètic compartit

 



Amb el suport de:

Gestor energètic compartit
(Edició 2019)

- Un servei de gestió energètica durant 6 mesos
- Un expert en gestió energètica independent que farà un seguiment del consum
energètic de la vostre empresa
- Un projecte de l’ajuntament de Granollers per a promoure la competitivitat de les empreses
- Un servei que pretén promoure la incorporació de la gestió energètica a les empreses 
 

Que és?

- A micros, petites i mitjanes empreses dels polígons de Granollers
- A empreses amb necessitats de reduir els costos de producció 
- A empreses amb elevats consums d’energia però amb poca capacitat per a gestionar 
aquest consum.
- A empreses amb projectes importants on el consum d’energia pot ser un factor important 
(nous equips, inversions en substitució d’equips, inversió en renovables, noves 
construccions, rehabilitacions de naus i edificis...)

 

A qui s'ofereix

- Un comparador d’ofertes de subministrament energètic. 
- Una oferta per optimitzar la factura energètica

 

Que no és?
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(Edició 2019)

INCLOU: 
- Visita inicial
- Creació d’una corba de consum base: entrada factures darrers 2 anys
- Seguiment online de la facturació 
- Identificació d’errors de facturació
- Alarmes per consums elevats
- Definició de la previsió de consums
- Avaluació online de consums (lectura remota de comptadors)
- Informe final d’avaluació de consums i facturació
- Eina de gestió energètica online: SIE. Accés de visualització.

OPCIONAL: 
- Possibilitat de contractar el servei del gestor per hores per avaluar projectes, ofertes, 
millores per a reduir consums, etc.

 

 SERVEI BÀSIC DE GESTIÓ ENERGÈTICA
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Gestor energètic compartit
(Edició 2019)

INCLOU: 
- Visita inicial
- Creació d’una cobra de consum base: entrada factures darrers 2 anys
- Seguiment online de la facturació 
- Identificació d’errors de facturació
- Alarmes per consums elevats
- Definició de la previsió de consums
- Avaluació online de consums (lectura remota de comptadors)
- Visita mensual i 10 hores de servei.
- Identificació d’aspectes i punts de millora
- Anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica d’accions de millora
- Definició d’indicadors
- Informe final d’avaluació de consums i facturació
- Eina de gestió energètica online: SIE. Accés de visualització.

 

 SERVEI AMPLIAT DE GESTIÓ ENERGÈTICA
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EL COST

Servei BÀSIC Servei AMPLIAT

total % Total %

Empreses 235 € 44 % 1.145 € 42 %

Granollers Mercat 304 € 56 % 1.554 € 58 %

Cost Total servei 539 € 2.699 €
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Contractar el sevei

- A través del formulari.
Formulari d’inscripció

-A través de correu electrònic al:
mvives@granollers.cat

- Per telèfon al: 
938614783

 

Com fer-ho

-Sol·licitud de servei: Setembre-Octubre 2019

-Visita de contractació: màxim 10 dies després de la sol·licitud. Signatura contracta. 

-INICI DE SERVEI. Al moment de signar el contracte

-1era visita tècnica: Visita tècnica amb la gestora.

Calendari

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScttFLFsnqiGeUosAXyLy70PI7eCSAsSRfoEG7_GMAJ_PvBlw/viewform?usp=sf_link
mailto:mvives@granollers.cat
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MOLTES GRÀCIES

Marc Vives Llovet
mvives@granollers.cat
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