Programa d’Eficiència Energètica per a empreses industrials
El Programa d’Eficiència Energètica és un programa impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de
Barcelona Activa, que té com a objectiu permetre a les empreses ubicades als polígons industrials de la ciutat reduir
el seu consum energètic i, per tant, tenir una menor despesa econòmica i un menor impacte ambiental. El programa
posa a disposició de les empreses, sense cost econòmic, un servei ofert per persones expertes en l’àmbit de les
energies del Centre Tecnològic LEITAT. Participeu i sigueu una de les empreses que millorin la seva competitivitat
i responsabilitat social.
Fases de Projecte:
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Seguiment i
acompanyament
individualitzat

Fase 2
Auditoria
energètica

Fase 3
Monitoritzaci
ó del consum

Fase 4
Propostes de
millora

Seguiment i acompanyament individualitzat
Disposaràs d’una persona especialista en gestió energètica durant 9 mesos, que t'assessorarà en com reduir la
despesa energètica, i que t’informarà de les vies de finançament existents per renovar els equips per altres de
més eficients energèticament.

Auditoria energètica
Realització
d’una
auditoria
energètica
completa i adaptada, tenint en compte el perfil
d’empresa i les teves necessitats respecte a
l’eficiència energètica. Et permetrà conèixer el
comportament energètic de les teves
instal·lacions.

Monitorització del consum
Tindràs accés gratuït durant 1 any a un software que et permetrà
conèixer el consum elèctric horari dels 365 dies a l’any de la teva
indústria.

Propostes de millora
Coneixeràs quines millores energètiques (sense inversió i amb inversió) pots implementar per reduir la despesa
energètica, així com els estalvis energètics i econòmics que se’n poden derivar.
Quines empreses poden participar?
Petites i mitjanes empreses de perfil industrial ubicades a la ciutat de Barcelona, prioritàriament en les zones
industrials de Besós (Polígons de Bon Pastor, Torrent de l’Estadella i Verneda) o Llobregat (La Marina). Es
prioritzaran les empreses que realitzin activitat de tipus indústria manufacturera amb procés productiu i producte
propi.
Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar a polígons@barcelonactiva.cat

