
SERVEIS D'AUDITORIA ENERGÈTICA. ENGINYERIA SOSTENIBLE 

 

Valoracions de les instal·lacions actuals, els processes industrials de d’activitat i l’eficiència 

i rendiment actual dels recursos energètics aportats al sistema. 

 

Estudi d'elements crítics que intervenen en els processes i proposta de millora de la 

competitivitat. 

 

Estudis de possibilitats d’incorporació de sistemes d'energies renovables. 

 

El desenvolupament d'una empresa requereix continues avaluacions d'oportunitats, riscs i 

tendències.  

 

Tradicionalment, es consideraven factors econòmics, politics i socials; actualment un nou factor 

guanya importància: el compromís amb el medi ambient. 

 

Aquest nou concepte es basa en l’aplicació de dos conceptes: l’eficiència energètica i la 

racionalització dels recursos energètics. Aplicant aquests a l'interior de la seva planta o industria 

aconseguirà importants estalvis d'energia i recursos amb un retorn de la inversió a curt termini. 

 

Les auditories son un procés sistemàtic mitjançant el qual s’obté un coneixement suficientment 

fiable del consum energètic de l'empresa per detectar els factors que afecten a aquest consum i 

identificar i avaluar les diferents oportunitats d'estalvi en funció de la seva rendibilitat. 

 

Viñas Enginyeria i Serveis l'assessora amb la Finalitat de recolzar l’execució de diagnòstics 

energètics en sectors crítics de la seva a fi de posar en marxa accions d'estalvi energètic               

Consta de quatre etapes ben marcades: 

 

1.  Objectius i abast del servei. 

ENGISER realitza una primera visita a la propietat per escoltar els objectius, necessitats, limitacions.  

Estudia l’entorn i arquitectura de l'edifici i els recursos energètics. També seran útils projectes 

executius de les instal·lacions i dels processes, com també els contractes i consum actuals, costos 

de manteniment etc. 

 

2. Auditoria.  

Una  vegada concretat aquest punt, ENGISER proposarà a la propietat el programa d'auditoria on 

s'indicaran els elements, instal·lacions i zones a inspeccionar, les actuacions a realitzar in situ, 

començant per la revisió dels elements objectiu o crítics que intervenen en els processes on hi ha 

una transformació energètica intensiva. La propietat podrà acomodar la seqüència de verificacions 

en funció dels seus processes o la seva agenda. 

 

3. Presentació d'informe de resultats i objectius. 

L'estudi de les dades anteriors permet identificar els punts on no s’està aconseguint un us eficaç de 

l'energia i establir les mesures correctores oportunes com substitució d'equips i nous protocols 

d’actuació 

 

 



S'avaluaran les possibilitats de les instal·lacions per incorporar nous sistemes d'energies renovables 

 

A mes de la viabilitat tècnica, s'analitza la viabilitat econòmica de les mesures correctores, 

determinant inversions, beneficis, costos i períodes de recuperació. 

L'objectiu d'aquesta etapa es detectar els punts crítics, les males practiques, etc. i poder establir un 

pla d’acció. 

 

Implantació i seguiment. Un cop adoptades les mesures proposades, s'ha de realitzar un seguiment 

per comprovar que s'estan executant correctament   les   millores    i   els   estalvis corresponents. 

 

Els beneficis potencials son: 

 

Oportunitats de millora de la competitivitat i continuïtat del negoci, invertint en la " Millor Tecnologia 

Disponible" o en la implementació d 'Energies   Renovables    (augment    de    la productivitat i/o 

reducció de costos). 

 

Augmenta la  vida útil dels equipaments, ja que s'assegura que aquests treballen en les condicions 

optimes. 

    

Compromís   amb   el  medi  ambient.   Els equipaments,   en   funcionar   en   condicions 

necessàries, disminuint les emissions de CO2, tant  a  la planta  com  en  la producció  de 

l'electricitat consumida. 

 

ALTRES SERVEIS. 
 

Projectes bàsics i executius d’ Instal·lacions de Fluids i Elèctriques.  

Sanejament, Fontaneria, Aire Comprimit, Dipòsits de pressió, Calefacció, Climatització i Aigua 

Calenta Sanitària, Refrigeració Industrial i Comercial, Gas Propà ó Natural, Instal·lacions Contra 

incendis. 

Instal·lacions de Elèctriques Baixa Tensió, Mitja i Alta Tensió. 

Instal·lacions de Telecomunicacions. Informàtica.  

Piscines Privades i Públiques. Aquaris. Parcs Lúdics. 

 

Projectes constructius d’ edificació i Arquitectura Industrial- 

Direccions d’ obra i gestió Industrial. Comparatius econòmics. Claus en mà. Projecte 

Managment. Facility Managment.   

Plans d’ autoprotecció i emergència 

Prevenció i tractaments legionel·losi 

Equilibrats Circuits Hidràulics. Termografies. 

Compensació d’ Energia Reactiva. 

Proteccions Contra Sobretensions Atmosfèriques.  

Tractaments d’ aigües. Anàlisis d’ aigües. 

Implantació d’ Energies Renovables: Solar Fotovoltaica, Solar Tèrmica, Geotèrmia, 

Aerotèrmia, Biomassa, etc.  

Valoracions, Amidaments, Pressupostos. Aixecaments de plànols i As- Builts. 

Plans de Manteniment. Gestió de Manteniment. 


