
Estalvi real i Sostingut Consumint l’energia justa

Eficiència Energètica 
Cas Pràctic a VILADOMAT



JustaEnergia, 
cas pràctic sobre 
eficiència energètica

La cadena andorrana de material 
esportiu ha reduït la despesa 
energètica de tres dels seus 
comerços en un 30% durant el primer 
any d’aplicació del pla d’eficiència 
energètica de JustaEnergia.



Viladomat és el primer distribuïdor 
de productes esportius al Principat 
d’Andorra. Compta amb diversos 
locals comercials a Andorra dedi-
cats a diverses especialitats es-
portives. JustaEnergia va interve-
nir en tres de les seves botigues:

Kilvil:
El major establiment del sud 
d’Europa dedicat a l’snow-board, 
freestyle i freeride. Té una superfí-
cie de 2292 m2.

Intersport Outdoor:
En els seus 2500 m2 conviven 
seccions exclusives per Fitness, 
Snowboard / Surf, Esquí, Muntan-
ya Material / Calçat / Tèxtil, Càm-
ping i Caravaning així com la dedi-
cada a bicicletes de tot tipus.

Viladomat Andorra:
La més gran de les tres, amb 
2.750 m2. Pionera a Europa a ofe-
rir equipament i vestit esportiu 
per a home, dona i nens en espais 
diferenciats dedicats a cada tipus 
d’esport.



Perfil del consum
Important afluència de clients concentrada en franges d’horari i dies de la setmana 
concrets.

Necessitat d’adequar la climatització per oferir confort als clients i empleats.

La il·luminació juga un paper important en la imatge de la botiga i de la marca.

Presència d’elements efímers de mobiliari amb mecanismes electrònics.

Molts punts per controlar de manera continuada i diferents patrons de consum durant 
les 24 hores.

Canvis en la disposició de l’espai durant la temporada.



Estalvi econòmic Estalvi energètic Reducció emissions

20% 30% 80 Tn

Accions sense inversió
En primer lloc, JustaEnergia va optimitzar la potència i va renegociar les tarifes 
amb les companyies elèctriques, de manera que l’estalvi obtingut amb aquesta 
actuació es mantindrà en el temps.

Després de monitorar els consums i definir el mapa energètic, es va realitzar un 
estudi, amb visites nocturnes per identificar els equips que generaven consums 
ineficients, i un pla de mesures d’estalvi sense inversió assegurant les condicions 
òptimes de consum energètic per a l’operació comercial dels establiments :

• Canvi progressiu de les lluminàries per elements més eficients en zones con-
cretes.

• Ajust de l’horari d’encesa i apagada de llums tenint en compte les necessitats 
en cada franja horària.

• Substitució d’equips ineficients.
• Ajustament de l’horari i els nivells de climatització d’acord amb la fluctuació de 

l’afluència de públic en cada franja horària.



El resultat
Sense inversió inicial, l’aplicació del pla ha suposat un 22%, 26% i 41% d’estalvi 
econòmic en Viladomat Andorra, Intersport Outdoor i Kilvil respectivament. Durant 
tot el 2014 la cadena es va estalviar més de 56.000 euros en la factura energèti-
ca. Els resultats van poder notar-se des del primer mes.

Altres indicadors per destacar són la ràtio kWh per m2, que s’ha reduït un 20% 
de mitjana en les tres botigues, i un estalvi de 75,95 Tn de CO2, equivalent a les 
emissions d’un SEAT Altea 1.6 TDI Ecomotive en 666.000 km.

Un exemple de 
resultats obtinguts 
amb mesures 
sense inversió. 
El manteniment 
de l’eficiència 
s’aconsegueix 
amb la continuïtat 
del seguiment de 
consums.



www.justaenergia.com
asesor@justaenergia.com

T. 934 989 921

www.facebook.com/JustaEnergia

www.linkedin.com/company/JustaEnergia


