GESTIÓ INTEGRAL DE L’ENERGIA

ESE

Que és una

Empresa de Serveis
Energètics

ESE?

Una ESE (Empresa de Serveis Energètics) o ESCo
(Energy Service Company), és una empresa que
proporciona serveis de millora de l’Eficiència
Energètica i que afronta cert grau de risc econòmic
en fer-ho.

ESE, garantia d’

estalvi

a llarg termini

Què fa una ESE?
La ESE fa la inversió de l’obra de millora de
l’eficiència energètica.
En alguns casos es fa càrrec del subministrament
energètic.
Gestiona les instal·lacions a llarg termini.
Garanteix estalvi a llarg termini.
ABANS DEL
CONTRACTE

Els beneficis de ESE es basen en l’estalvi generat,
després del disseny i implantació de les mesures de
millora de l’eficiència energètica.

DURANT EL
CONTRACTE
ESE

Gestió i Manteniment
Servei ESE + Finançament

Factors clau d’una ESE

DESPRÉS
DEL
CONTRACTE

Energia
ESTALVI
CLIENT

La importància d’una bona auditoria prèvia realitzada
per experts que garanteixi la viabilitat del projecte.
Un òptim i eficient servei de manteniment
permanent que garanteixi el correcte funcionament
de les instal·lacions en tot moment.
La verificació constant dels estalvis generats amb un
monitoratge i gestió sistemàtica de la informació.
La externalització de la gestió energètica a
professionals experts amb solvència contrastada és
imprescindible per a la viabilitat a llarg termini.

“Externalització
de la gestió energètica”

els nostres

serveis

Oferim la nostra experiència en projectes d’Eficiència Energètica per garantir als nostres clients uns estalvis a
llarg termini.
SOLUCIONS TÈCNIQUES
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“Una solució a
per a cada client”

mida

“L’experiència
és garantia de solvencia”

SOLUCIONS LEGALS
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contractes d’execució d’una ESE, tenint en compte
les diferents tipologies contractuals contemplades en
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El pagament del servei basat en la Mesura i
Verificació de l’Estalvi Energètic aconseguit.
Model promogut per la Unió Europea.

SECE, garantia d’èxit
EXPERIÈNCIA
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Beneficis per al Client
Instal·lacions més eficients:

Beneficis per als Usuaris
Millora de la qualitat dels ciutadans:
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