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OBJECTIU

Facilitar als comerços i a les petites PYMES que es vulguin adherir a la campanya amb

l’objectiu de millorar energèticament les seves instal·lacions.

Qui promou la iniciativa?

Aquesta campanya la promou l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú mitjançant l’Agència

Local de l’Energia i participen la Federació d’Empresarial del Gran Penedès i l’Associació de

comerciants Viu Comerç.

A qui va dirigida la Campanya?

Aquesta campanya consisteix en una prova pilot que s’adreça als comerços que formen part

de l’Associació de comerciants Viu Comerç i de la Federació Empresarial del Gran Penedès.



Com es desenvoluparà la campanya? 

L’assessorament a 40 comerços o PYMES, comprovant que la tarifa

contractada és l’adequada i facilitant recomanacions.

La realització de 10 auditories energètiques a Comerços i Pymes

prioritzant aquells comerços i Pimes on les mesures correctores a

implementar millora energètica pugui ser més gran.

La realització de dos tallers. Un taller o xerrada adreçada aquells

comerços o PYMES de menys de 15kW i un altre xerrada per aquells

comerços o Pymes de més de 15kW.



Com ens podem adherir a la campanya?

Els comerços que s’hi vulguin adherir a la campanya ho podran fer

mitjançant la Federació d’Empresarial del Gran Penedès, o mitjançant

l’Associació d’empresaris de Viu Comerç.

Aquells comerços que vulguin participar a les xerrades es podran inscriure

mitjançant el correu de l’Agència Local de l’Energia:

energia@vilanova.cat.



Que suposa pels comerços i les Pimes la 

seva Adhesió a la Campanya? 

Els comerços que vulguin participar a la campanya com a mínim hauran

de manifestar la voluntat d’executar dues de les mesures indicades a

l’auditoria energètica o una de les recomanacions assenyalades a

l’assessorament.



Per establir la prioritat s’utilitzaran els 

següents indicadors: 

Criteri 

Disposar de la corresponent Llicència d’activitats. 

Que l’activitat tingui una antiguitat de més d’un any

El rati entre el kWh/m2 sigui superior a 200. 

Compromís de com a mínim aplicar dues de les mesures assenyalades. (Per exemple:

adequació de la tarifa contractada, disposar de rellotges programadors, reducció

reactiva, incorporació de bombes de calor, etc..)

Criteri 

Disposar de la corresponent Llicència d’activitats. 

Que l’activitat tingui una antiguitat de més d’un any

El rati entre el kWh/m2 sigui superior a 200. 

Auditories: Compromís de com a mínim aplicar dues de les mesures assenyalades.

(Per exemple: adequació de la tarifa contractada, disposar de rellotges

programadors, reducció reactiva, incorporació de bombes de calor, etc..)

Adherir-se a la campanya. 

Facilitar les factures energètiques de l’activitat



Per complementar la feina de l’Agència Local de l’Energia

s’ha contractat a dues empreses especialitzades amb temàtica

energètica.



Auditories

Ens presentem: 

PROT ENERGIA
Ens ocupem de TOT.
Comercialitzadora d’electricitat 100% verda amb enginyeria pròpia.

PROXIMITAT, QUALITAT i SERVEI.
Enfocats a Pimes al Garraf – Penedès amb seu a Vilanova i la Geltrú; apostem per un servei de qualitat; 

el client és el centre: PROTagonista.



Auditories

En què consisteixen?
- Inspecció de l’establiment i de les seves instal·lacions.
- Estudi de la facturació dels diferents subministres.
- Informe de la Diagnosi Energètica.

Quin objectiu tenen?
- Conèixer de forma fiable els punts forts i febles de la instal·lació.
- Identificar els consums reals.
- Màxima optimització dels subministraments energètics.
- Anàlisi de la possible millora en la contractació i facturació de l’energia elèctrica i dels 

consumibles utilitzats.
- Detectar oportunitats d’estalvi i millores en eficiència energètica.
- Detectar possibles pèrdues i fuites energètiques.
- Detectar possibles millores energètiques ens instal·lacions i ens els diferents processos 
per tal de maximitzar rendiments.
- Assessorament tècnic.



Resultats de l’auditoria o assessorament :

- La previsió és a meitat de març finalitzar les auditories i l’assessorament.

Taller adreçat a comerços:

- A meitats de març previsió de realitzar un taller o ponència oberta a tots 

els comerços. 

Resultats prova pilot:
- Explicació resultats. Valoració de la prova pilot. Finals de març
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