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DIAGNOSI GRATUÏTA 
D’ESTALVIS EN EL 
CONSUM I COSTOS 

ENERGÈTICS 
 
 

¿QUÈ ELS OFERIM? 

EPI, Energia Per la Igualtat SCCL, és una cooperativa 

experta en generar estalvis energètics, econòmics i 

mediambientals a les empreses del sector industrial. 

Un equip d’enginyers realitzarà una prediagnosi 

energètica de les seves instal·lacions, aquest treball està 

100% subvencionada. 

 
 

¿QUÈ NECESSITEM PER LA SEVA PART? 

 12 últimes factures completes d’electricitat, i la última 
de    gas i gasoil. 

 
 1a VISITA: 
Que algú del seu equip ens acompanyi per realitzar 

una visita guiada per les seves instal·lacions (durada 

màxima aproximada de 2 hores) 

 2a VISITA: 
Mitja hora, per la seva banda, per presentar-li l’informe 

de resultats. 

 
 

 
ELS RESULTATS DONARAN RESPOSTA A 

LES PREGUNTES 

  Són les meves instal·lacions energèticament eficients 
o hi  ha marge de millora? 

 
  En cas d’existir marge de millora, he d’invertir molts 
diners per obtenir l’estalvi? 

 
  És interessant per a la meva empresa invertir en 
energies  renovables? 

 
  On he de prioritzar les meves inversions per reduir els 
meus  costos energètics? 

Les auditories energètiques són una peça 
clau per identificar les oportunitats de 
millora, i potenciar les inversions en 
projectes d’estalvi energètic i energies 
renovables. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTALVIS DE CONSUMS I COSTOS ENERGÈTICS 
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L’INFORME DE RESULTATS QUE ELS 

PRESENTAREM CONSTARÀ DE: 

  Resum executiu. 

  Característiques dels actuals contractes de 

subministrament. 

  Benchmarking de preus contractats. 

  Quantificació d’estalvis potencials en consums i costos 

energètics. 

  Quantificació econòmica de les inversions amb el 

PayBack associat. 

 

  Comptabilitat de l’impacte mediambiental de la seva 

organització. 

 

ELS RESULTATS QUE DEMOSTREN L’ÈXIT 

D’EPI Energia per la Igualtat, són: 

 Més de 900 centres / plantes de producció auditades. 

 Estalvi energètic mitjà del 14% del consum total de les 

plantes auditades. 

 El 70% de les recomanacions de les auditories són de 

cost zero. 

 El Payback associat mitjà per a les inversions és inferior 

a 7 mesos. 

 100% de clients satisfets de les plantes auditades. 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 
 

Omple el qüestionari que trobaràs a l’enllaç següent: 

https://forms.gle/fxM51VFrfUo6tMaVA 

https://forms.gle/fxM51VFrfUo6tMaVA

