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Elèctrica Pintó va iniciar la seva activitat en el muntatge de 
bombes electrohidràuliques a principis dels anys 70. Pertanyent 
al grup AQUACENTER des dels seus orígens, ha desenvolupat 
multitud de projectes relacionats amb el món de l’aigua i l’energia. 
Hem apostat sempre per la innovació i l'eficàcia a l'hora de dur-
los a terme i avui dia seguim prestant serveis de la més alta 
qualitat als nostres clients, on sempre ens hem guanyat la seva 
confiança. Ens caracteritzem per un alt nivell d’implicació abans, 
durant i després de l’obra, un manteniment continuat de les 
instal·lacions i una ràpida resposta davant de qualsevol imprevist.

En la constant millora i obertura de nous horitzons, a Elèctrica Pintó 
disposem d’un servei de consultoria capaç d’analitzar necessitats, 
definir solucions i assessorar; d’un servei d’enginyeria que elabora 
i executa projectes, pressupostos, integra sistemes, etc.; i d’un 
servei de manteniment que ofereix manteniments preventius, 
reparació d'avaries, teleassistència en línia, etc. Un departament de 
telecontrol que engloba sistemes de supervisió i control de xarxes 
d’aigua potable i residuals, nous departaments especialitzats 
en energies renovables, manteniments preventius... i hem 
incrementat els serveis en captacions, instal·lacions de tractament 
i distribució d’aigua, equipaments de pous, telecontrol i enginyeria.

L’ experiència i èxit que ens avalen tots aquests anys, fan 
que cada dia més empreses confiïn en els nostres serveis.

2

INTRODUCCIÓ



Treballem per oferir
solucions respectuoses

amb el medi ambient.

MISSIÓ
Emprar la sinergia resultant de la unió de les 
nostres empreses per desenvolupar i proveir 
solucions encaminades a un ús eficient de l'energia 
i un millor aprofitament dels recursos naturals.

VISIÓ
Ser un referent global en el desenvolupament i 
aplicació d'enginyeria mediambiental, per tal de 
promoure el desenvolupament de les comunitats 
i la consecució d'una economia sostenible.

VALORS

COMPROMÍS
Els nostres recursos i esforços es destinen 
exclusivament a complir amb les obligacions adquirides 
amb els nostres clients. Assumim com un objectiu la 
superació de les expectatives inicialment creades.

PROXIMITAT
Ens agrada el tracte directe i personal amb els nostres 
clients, escoltar i entendre les seves necessitats, així 
com tenir en compte els seus suggeriments i crítiques.

SOSTENIBILITAT
Creiem fermament en el principi de l'economia 
del bé comú i treballem per fer d'aquest 
món un lloc millor on viure en harmonia 
amb l'entorn natural que ens envolta.

INTERNACIONAL
Per a nosaltres no existeixen les fronteres, 
només les persones que habitem aquest 
planeta i els projectes que contribueixen a 
la millora de la seva qualitat de vida.

EMPRENEDORIA
Ens agrada prendre la iniciativa. No ens 
arronsem davant els reptes i encarem cada 
nou projecte amb il·lusió i perseverança.
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Grup AQUACENTER

El Grup Aquacenter® va néixer l'any 1996 
com a resultat de la unió de sis empreses: 
Catalana de Perforacions SA, Elèctrica 
Pintó SL, Clorep (divisió d'Elèctrica Pintó), 
Domini Ambiental SL, Webdom Labs SL, 
Gestió Solar Sostenible SL i Comelsa SL.

Amb seu a Santpedor (Barcelona, Espanya) i 
més d'un centenar de treballadors en la seva 
plantilla, les empreses del Grup Aquacenter® 
presenten una orientació global, subministrant 
productes i serveis a administracions 
públiques, empreses i particulars. Les sis 
societats del grup disposen d'un alt nivell 
tecnològic i orienten l'activitat al sector 
hidràulic i energètic, tot i que cadascuna 
ho fa amb una especialitat diferent.

Instal·lacions a Santpedor (Barcelona)
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Catalana de Perforacions SA, es va fundar el 1968 
com una empresa especialitzada en l'execució 
de pous per a la captació d'aigua subterrània i 
perforacions horitzontals dirigides, important el 
know-how d'aquesta tecnologia al mercat espanyol 
l'any 1997. Des d'aleshores ha anat diversificat les 
seves activitats, oferint en l'actualitat un ampli rang 
de solucions orientades a l'àmbit de l'aigua i el medi 
ambient.
http://www.catalanadeperforacions.com

Domini Ambiental SL ocupa un lloc privilegiat en 
el sector de l'aigua i de les energies renovables, 
elements clau en el futur de la gestió energètica. 
Fundada el 2002 a Santpedor (Barcelona) i amb 
una clara orientació mediambiental. La distribució 
exclusiva de les millors marques internacionals i una 
gran capacitació tècnica són les bases de la seva 
aportació.
http://www.dominiambiental.com

GESTIÓ SOLAR SOSTENIBLE
Fundada el 2005 a Santpedor (Barcelona) i 
compromesa amb el disseny, construcció, explotació 
i manteniment de camps solars. A més, ofereix una 
àmplia gamma de serveis auxiliars per fer aquestes 
instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica 
contínua i eficient.

Webdom Labs SL es va fundar l'any 2011 i fabrica 
sistemes de monitorització (software i hardware) 
per al control de plantes fotovoltaiques, producció 
tèrmica i consums d'electricitat, aigua i/o gas. Els 
seus productes permeten mesurar i controlar el 
consum energètic contribuint així a l'estalvi energètic 
i econòmic.
http://www.webdom.es

Elèctrica Pintó SL inicia la seva activitat l'any 1974 
amb el muntatge de bombes electro-hidràuliques 
i fins a l'actualitat l'empresa ha desenvolupat 
multitud de projectes relacionats amb el món de 
l'aigua i l'energia. Apostant sempre per la innovació 
i l'eficàcia a l'hora d'executar els treballs, Elèctrica 
Pintó presta un servei orientat a la millora contínua 
amb un alt nivell d'implicació abans, durant i 
després de l'obra, un manteniment continuat de 
les instal·lacions, una ràpida resposta davant de 
qualsevol imprevist; l'experiència i èxit de tots 
aquests anys avalen la nostra professionalitat.
http://www.electricapinto.com

clorEP és una divisió especialitzada en l'aplicació 
de tecnologies per a la desinfecció, dosificació i 
tractament d'aigües dins l'estructura corporativa 
d'Elèctrica Pintó.
http://www.clorep.es

Comelsa és una empresa especialitzada en 
construccions mecano-elèctriques des de 1985.
Centra la seva activitat en oferir serveis de 
reparació de motors, bobinatges per a motors, 
alternadors i transformadors elèctrics, fred 
industrial i instal·lacions d'aire condicionat, oferim 
el manteniment i servies post-venta. També disposa 
d'un ampli taller de reparacions electro-mecàniques.

domini ambiental



Magatzem d'estoc

Instal·lacions i equip humà

La capacitat per desenvolupar solucions tècniques i adaptades a les 
necessitats del client és un dels valors afegits d’Elèctrica Pintó que han 
fet de l’empresa una de les capdavanteres del sector electrohidràulic.

Elèctrica Pintó destaca per l’experiència i l’alt grau d’especialització del seu 
equip humà, format per més de 40 professionals, entre els quals trobem 
tècnics, electricistes, calderers, mecànics, paletes, enginyers, informàtics...

Les seves instal·lacions disposen d’oficina tècnica i administrativa, taller elèctric, 
taller mecànic i de caldereria, laboratori de proves i magatzem d'estoc.

Elèctrica Pintó té a la seva disposició una àmplia flota de vehicles destinats a 
l’execució de les obres, com són els camions grua, la maquinària d'excavació, les 
furgonetes... i un gran estoc d'equips electrònics especialitzats i maquinària fixa.

Showroom de productes

Personal altament qualificatTaller de reparacions
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Innovació, qualitat i medi ambient

Elèctrica Pintó té una clara vocació d'innovació 
amb la finalitat d'esdevenir cada cop més 
eficients i competitius. A més, l'empresa ha 
adoptat un important compromís amb la 
qualitat i la prevenció de riscos laborals. Com 
a part d'aquest compromís, disposem dels 
certificats de Gestió de Qualitat ISO 9001 i de 
Prevenció de Riscos Laborals OHSAS 18001.

Com a empresa, comprenem la necessitat de 
reduir el nostre impacte en el medi ambient 
i, a la vegada, el dels nostres clients.

Les tecnologies aportades subministren 
les solucions més innovadores per 
als problemes dels nostres clients, 
alhora que són respectuoses amb el 
medi ambient per tal d'assegurar la 
sostenibilitat dels recursos naturals.
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 CAPTACIÓ, TRACTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
Solucions tècniques d'alt nivell en tot tipus d'instal·lacions de bombeig, 
xarxes d'aigua potable i aigua residual, tractament i distribució 
d'aigua. - Pàg. 12

 SISTEMES DE CLORACIÓ
Oferim diverses solucions, de desinfecció, dosificació, 
tractament d'aigües mitjançant l'aplicació de les noves 
tecnologies emergents en el tractament i gestió de l'aigua. 
- Pàg. 14

 ABASTAMENTS D'AIGUA
Serveis en la gestió integral de l'aigua: captació, 
emmagatzematge d'aigua bruta, tractament, 
emmagatzematge d'aigua tractada i xarxa de 
distribució. - Pàg. 18

 INSTAL·LACIONS A POUS
Especialistes en perforacions per a 
la captació d'aigües subterrànies, 
instal·lacions d'equips de bombament, 
aforaments, neteja i recuperació de pous. - 
Pàg. 20

 AFORAMENTS
Realitzem estudis per conèixer l'explotació òptima tant en noves perforacions 
com en recuperació d'antics pous. - Pàg. 22

 QUADRES ELÈCTRICS
I AUTOMATITZACIONS
Estem especialitzats en el disseny, construcció i instal·lació de quadres 
elèctrics per una gran quantitat d’aplicacions en el món de l’electro-
hidràulica. - Pàg. 26

 TELECONTROL
Sistemes de supervisió i control de xarxes d'aigua potable i residuals, 
instal·lacions en depuradores, potabilitzadores, etc..., via ràdio, GSM 
/ GPRS i Ethernet. Monitorització de l'estat de les instal·lacions en 
temps real. - Pàg. 28

  MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA
Sistemes per monitoritzar els consums energètics industrials o 
domèstics, permet verificar a temps real el consum energètic 
total i el cost diari, setmanal o mensual. - Pàg. 30
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ACTIVITATS I SERVEIS



 CONTROL ENERGÈTIC:
AUDITORIES, CONTROL

I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Oferim monitorització energètica, auditories energètiques i optimitzem 

l'eficiència energètica degut al constant increment del preu de l’energia 
elèctrica i les noves penalitzacions en la factura, el qual fan cada vegada 

més necessària l'optimització de la seva instal·lació. - Pàg. 34

 ENERGIES RENOVABLES
Dissenyem i executem tot tipus d’instal·lacions 
d’energia solar fotovoltaica i tèrmica, energia 

eòlica, geotèrmia i biomassa. - Pàg. 38

 ENLLUMENAT PÚBLIC
Il·luminació de carreteres, nuclis de població, una 

font, un monument o façana mitjançant un conjunt 
d’elements com ara fanals i projectors, en funció de la 

seva col·locació, intensitat lluminosa desitjada, entorn i 
altres factors. - Pàg. 52

 BOBINATGES ELÈCTRICS
Especialistes des de l'any 1895 en bobinatge i reparació de motors 

elèctrics, alternadors i transformadors. La nostra experiència en aquest 
camp, ens avala a l'hora de donar la millor solució i servei. - Pàg. 56

 REPARACIÓ DE BOMBES
Reparació d'electrobombes submergibles i de superfície en taller especialitzat, oferint 

la verificació de consums i cabals en banc de proves. - Pàg. 60

 TALLER DE CALDERERIA
Especialitzats en treballs de caldereria, disseny i fabricació de col·lectors amb tot tipus de 

materials; acer inoxidable, acer galvanitzat, polietilè, etc. Realitzem tot tipus de muntatge 
d’instal·lacions ja siguin d’àmbit domèstic com industrial. - Pàg. 62

 TALLER ELECTROMECÀNIC
Disposem d'un ampli taller especialitzat en reparacions de tot tipus d'equips electro-mecànics,

així com les eines i coneixements necessaris. - Pàg. 64

 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
Revisions amb servei de manteniment preventiu eficaç i adaptat a tots el nostres clients. - Pàg. 66

 FRED INDUSTRIAL I AIRE CONDICIONAT
Som especialistes en solucions de fred industrial i en sistemes d'aire condicionat en àmbits 

industrials i domèstics.  - Pàg. 70
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El departament 
d’electrohidràulica 
d’Elèctrica Pintó 
compta amb un ampli 
repertori de serveis 
per al tractament i 
distribució de l’aigua.

Bombaments des 
de pous, dipòsits i 
línies de distribució, 
destinats a fer 
arribar l’aigua 
potable a qualsevol 
punt del mapa.

Instal·lacions per al 
tractament d’aigua 
per a ús domèstic com 
plantes de tractament, 
sistemes de cloració, 
filtracions...

A més, som 
especialistes en 
bombaments 
i estacions de 
tractament 
d’aigües residuals 
i fecals. D'altra 
banda, Elèctrica 
Pintó ha realitzat 
un gran nombre 
d’instal·lacions 
especialitzades per a 
piscifactories, aigua 
de mar, camps de golf, 
pantans, piscines...
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CAPTACIÓ, TRACTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA



Aigua residual
 
Provinent del clavegueram públic, fosses 
sèptiques...

  Bombaments
  Estacions de bombament
  EDAR’s

Aigua potable

Automatització i muntatge d’estacions de bombament amb col·lectors d’acer 
inoxidable per garantir una llarga vida a la instal·lació i minimitzar-ne el 
manteniment. Oferim gran varietat de sistemes de bombeig donant solucions 
integrals tant en abastaments d’aigües municipals com en regadius, indústries i 
també en àmbits domèstics.

Solucions globals per al tractament de l’aigua. Sistemes de filtració i 
descalcificació, cloracions amb hipoclorit càlcic, generació d’hipoclorit sòdic “in 
situ” mitjançant electrocloració, etc. Supervisió de xarxes amb analitzadors de 
clor, amoni, nitrats, pH, terbolesa, etc. Tot per a un control de qualitat exhaustiu. 
Construcció de plantes de tractament d’aigua, automatització i control de la 
planta. Estacions de depuració i potabilització.
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Empresa 
especialitzada en el 
tractament de l’aigua 
amb la intenció de 
satisfer les necessitats 
d’un ampli camp 
d’activitats en 
l’aplicació de noves 
tecnologies emergents 
en el tractament i 
gestió dels nostres 
recursos hídrics.

Elèctrica Pintó 
desenvolupa aquesta 
activitat a través de la 
nova divisió "clorEP®", 
especialitzada 
en l'aplicació de 
tecnologies per 
a la desinfecció i 
dosificació de l'aigua 
mitjançant clor i 
els seus derivats.

Les principals 
tecnologies emprades 
són: dosificacions de 
clor gas, generació 
de diòxid de clor "in-
situ", electrocloració 
i dosificacions 
d'amoníac.

14

SISTEMES DE CLORACIÓ



Sistemes de desinfecció 
i tractament d’aigua

Oferim diverses solucions 
de desinfecció d’aigua, 
incloent la dosificació de 
pastilles d’hipoclorit càlcic 
sense necessitat de tensió. 
Executem instal·lacions per 
al tractament de l’aigua 
en petits i grans dipòsits, 
plantes potabilitzadores i 
depuradores mitjançant 
bombes dosificadores d'un 
ampli rang de models 
disponibles i instrumentació 
com analitzadors de clor, 
pH, terbolesa, amoni, 
nitrats, filtres de sorra, 
equips ultraviolats, etc.
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Elèctrica Pintó ofereix 
serveis en la gestió 
integral de l’aigua, 
manteniments 
i execució 
d’instal·lacions 
electrohidràuliques.
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ABASTAMENTS D'AIGUA



Els components d’un sistema 
d’abastament consten de 5 parts:

Captació: es pot realitzar a partir d’un 
manantial, d’aigües superficials i d’aigües 
subterrànies a partir de pous o galeries 
filtrants.

Emmagatzemament d’aigua bruta: 
necessari quan la font d’aigua no té un cabal 
suficient  per abastir la quantitat d’aigua 
necessària.

Tractament: el tractament d’aigua per 
fer-la potable pot ser molt divers segons la 
qualitat de l’aigua a tractar.

Emmagatzemament d’aigua tractada: 
té la funció de compensar les variacions 
horàries del consum i l’emmagatzematge 
de volum estratègic per situacions 
d’emergència.

Xarxa de distribució: s’inicia en el dipòsit 
d’aigua tractada i acaba a l’habitatge de 
l’usuari del sistema. Consta de: estacions de 
bombeig, canonades principals i secundàries, 
vàlvules, sensòrica, comptadors, etc.
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La utilització de pous 
per a l’extracció d’aigua 
potable ha esdevingut 
al llarg de la història 
una de les principals 
fonts hídriques en 
una geografia de 
secà com la nostra. 
Un gran nombre de 
pous d’arreu han 
estat intervinguts 
per Elèctrica Pintó 
per a dur a terme 
alguna actuació.
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INSTAL·LACIONS A POUS



Equipament de pou

Especialistes en el 
camp de l’aigua, oferim 
solucions integrals 
tot adaptant-les a les 
necessitats de cada 
client. Instal·lem bombes 
submergibles adequades 
a cadascuna de les 
característiques tècniques 
i particulars de cada pou, 
així com la canonada 
d’impulsió, valvuleria, 
sensòrica, aparells de 
mesura i tot el control 
elèctric i automatitzat 
que permet controlar 
tant manualment com 
automàticament, ja sigui 
“in situ” com remotament 
mitjançant el telecontrol. 

Elèctrica Pintó dóna 
solucions “claus en mà” 
i integrals en cadascuna 
de les instal·lacions 
realitzades.
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Aforament amb equips 
de bombament per 
treure fins a 380 m³/h 
i fins a una profunditat 
de 450 metres.

Seguiment i control 
de nivells d’aigua 
en el pou i cabals 
d’extracció amb 
transductor de 
pressió i cabalímetre 
electromagnètic.
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AFORAMENTS



Aforaments de pous, destinats a coneixe’n l’explotació òptima, són bàsics en 
noves perforacions i a l’hora de recuperar un antic pou.

Som especialistes també en la instal·lació d’equips de bombament, formats per 
bombes submergibles, conduccions, col·lectors, automatitzacions, etc... per a 
evacuar l’aigua des de la profunditat que sigui necessària. La neteja i recuperació 
de pous per engrandir les entrades d’aigua també són possibles amb sistemes 
d’injecció d’HCl, aire comprimit i Venturi.

En un aforament el procediment és el següent. En primer lloc representem 
gràficament l’evolució que han seguit els descensos al llarg del temps per als 
diferents cabals amb que podem treballar. Aquesta representació s’ha fet tant en 
forma semi-logarítmica (representant els valors del temps en un eix logarítmic), 
com en eixos lineals. Aquesta gràfica ens permet observar el comportament del 
pou davant l’extracció d’aigua. Una altra gràfica d'interès és la que representa la 
relació cabal específic-descens. En aquesta gràfica podem “llegir” els descensos 
assolits i la seva relació.

AFORAMENTS 

Per conèixer l’explotació òptima del pou:

 Instal·lació i seguiment de l’aforament. 
 Informes i resultats de l’aforament.
 Informes de geòlegs.

NETEJA I RECUPERACIÓ DE POUS 

Per a la millora del rendiment del pou:

 Injecció d’HCl
 Neteja amb aire comprimit i Venturi
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Elèctrica Pintó està 
especialitzada en el 
disseny, construcció i 
instal·lació de quadres 
elèctrics per una gran 
quantitat d’aplicacions 
en el món de 
l’electrohidràulica.
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QUADRES ELÈCTRICS I AUTOMATITZACIONS



Un món de solucions innovadores i 
eficients

La nostra experiència i coneixement com a 
empresa instal·ladora ens permet proporcionar 
productes acabats amb un valor afegit i 
aportar solucions personalitzades:

Disseny i producció de quadres elèctrics en 
B.T. (habitatges, edificació i industrial).
Integració elèctrica amb sistemes i aplicacions 
amb energies renovables, hidràulica, domòtica 
i automatització, equips de compensació de 
reactiva.

Enginyeria hidràulica; equips de bombeig, 
sanejament, evacuació d’aigües residuals i 
pluvials, bombejos per aplicacions agrícoles o 
qualsevol ús domèstic o industrial, equipaments 
de pous, ETAP’s, EDAR’s,  mitjançant la 
utilització de variadors de freqüència, 
arrencadors estàtics, aparellatge i aparells de 
protecció i components, tots ells de primera 
qualitat i complint amb les vigents normatives.

Aplicacions d’enllumenat interior i exterior. Optimització d'instal·lacions.

Quadres elèctrics de protecció i control relacionats amb aspectes tècnics 
d’instal·lacions fotovoltaiques, tèrmiques, geotèrmiques, biomassa, eòliques, etc.
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Telecontrol en 
sistemes de supervisió 
i control de xarxes 
d’aigua potable, 
proveïments en 
alta, depuradores 
i potabilitzadores, 
sistemes de 
regadiu, control 
de xarxes locals, 
telecomandament 
punt a punt, sistemes 
SCADA, etc.

Comunicació via ràdio, 
GSM, GPRS i Ethernet. 
Monitorització 
de l’estat de les 
instal·lacions en 
temps real i via Web.
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TELECONTROL



Sistemes de monitorització i control 
tant de xarxes d’aigua potable i residual 
com d’equipaments remots en els que 
es requereix una supervisió a temps 
real de les dades de procés. Sistema 
d’enviament d’alarmes SMS i e-mails 
mitjançant SCADA’s de control.

Enregistrament de dades i generació 
d’informes amb la seva visualització a 
partir de smartphones, tablets, PC’s, etc. 
Solucions a mida per a cada client.
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És un sistema per 
monitoritzar els 
consums energètics 
industrials o 
domèstics, permet 
verificar a temps 
real el consum 
energètic total i el 
cost diari, setmanal o 
mensual. Ens permet 
realitzar informes de 
producció, pautes de 
consum, exportació 
de dades, històrics, 
fer comparatives i 
realitzar alertes SMS i 
per mail.
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MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA



El sistema de monitorització Webdom és una solució completa que a més 
permet afegir aplicacions per gestionar i visualitzar els consums energètics 
d’aigua, gas i electricitat mitjançant la connexió directe del comptador. Una altre 
aplicació a destacar és que activa i desactiva consums remotament de forma 
manual o automàtica, un exemple d’aquesta aplicació podria ser  l’enllumenat, 
climatització, calefacció, activació de sensors perifèrics, a la vegada també 
podem visualitzar sensors de temperatura, humitat, pressió, etc.
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El control de consum d’energia 
és una de les claus per millorar 
l’eficiència energètica. I no hi 
ha control sense informació. 
El sistema Webdom permet 
recollir, processar i mostrar 
informació del consum en 
temps real. El concepte, 
desenvolupat inicialment per 
a monitoritzar la producció 
d’instal·lacions fotovoltaiques, 
és avui aplicable a edificis 
públics, indústries, comerços 
o a les nostres llars.





Elèctrica Pintó du a 
terme diagnòstics 
i auditories 
energètiques, a 
sol·licitud del client, 
en aquells punts de 
subministrament 
que es consideri 
oportú o bé en els 
quals la freqüència 
d’incidències sigui 
significativa.
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AUDITORIES ENERGÈTIQUES

EXPECTATIVES

ANÀLISI
ESCENARI
ACTUAL

DEFINICIÓ
ESCENARI

ÒPTIM

PROPOSTA
DE MILLORES

CALIFICACIÓ



Una auditoria energètica és un 
procés sistemàtic destinat a obtenir 
coneixements adequats del perfil de 
consum d’energia existent a un edifici 
o grup d’edificis, d’una instal·lació 
o operació industrial o comercial, 
o d’un servei privat o públic, així 
com determinar i quantificar les 
possibilitats d’estalvi d’energia a 
informar al respecte.

El procés compara un escenari 
energètic actual amb un escenari 
òptim, amb l’objectiu d’identificar 
els elements diferencials i realitzar 
propostes de millora que redueixin el 
consum de forma viable.

El resultat final serà un informe 
amb les recomanacions i 
conclusions que contemplaran:

Processos: Mitjançant un estudi 
detallat dels processos, així com de 
les seves variables d'operació (cicle 
de funcionament, demanda...), 
s'estableix una relació entre el règim 
de funcionament i els consums 
associats a la recerca d'una major 
eficiència energètica.

Hàbits: Una font d'estalvi immediata 
sorgeix d'avaluar els hàbits del 
personal de l'empresa en relació 
a l'ús de maquinària, ordinadors, 
climatització, etc. Es proposen 
mesures correctores d'hàbits i 
es valora el seu impacte a nivell 
econòmic i mediambiental.

Inversions: Es valoraran una sèrie 
d'inversions en dispositius o altres 
actius que permetin obtenir estalvi 
energètic, determinant-se el període 
de retorn simple de la inversió.

El servei d’Auditoria Energètica 
contempla:

 Anàlisi de la Situació energètica, 
determinant amb la major exactitud possible 
els consums reals d'energia, així com la 
seva eficiència. Balanç energètic global 
dels equips i instal·lacions amb consums 
d'energia. 

 Identificar les àrees d'oportunitat que 
ofereixen potencial d'estalvi d'energia.

 Determinar i avaluar econòmicament 
els volums d'estalvi assolibles i mesures 
tècnicament factibles per assolir-ho. 

 Analitzar les relacions cost-benefici de 
les diferents oportunitats dins del context 
financer i gerencial, per tal de prioritzar la 
seva implementació.

 Dur a terme una valoració sobre la 
possibilitat d'integrar instal·lacions 
d'energies renovables o alternatives a les 
instal·lacions. 

 Estudiar els paràmetres òptims de 
contractació dels subministraments 
energètics.

 Anàlisis de la qualitat de subministrament 
(sobretensions, harmònics, microtalls, etc.)

 El servei d’assessoria energètica requereix 
actuacions en camp del personal de Elèctrica 
Pintó, per tal d’aprofundir en el coneixement 
dels processos implicats i dur a terme la 
presa de dades.
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L’augment de 
l’eficiència energètica 
significa millorar 
la nostre qualitat 
de vida, ja que ens 
permet mantenir 
o augmentar el 
confort amb menor 
consum energètic.

Estalviar energia i 
utilitzar-la de forma 
eficient i intel·ligent és 
l'objectiu, i utilitzar les 
energies renovables 
ja que és una de 
les millors maneres 
d'aconseguir-ho.
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



Quant consumeix un edifici?

L'estudi Análisis del consumo energético del 
sector residencial en España, elaborat per 
l'IDAE per a conèixer i analitzar el consum 
dels més de 17 milions de llars espanyoles, 
posa de manifest que el sector domèstic 
consumeix el 17% de tota l'energia final i el 
25% de l'electricitat. La calefacció és el servei 
de més consum i els electrodomèstics els 
que més energia elèctrica demanden. Aquest 
treball d'investigació ha analitzat el consum 
per usos, fonts energètiques i característiques 
de l'equipament domèstic, globalment i en 
les tres zones climàtiques en què ha dividit el 
país. Ha estat promogut i finançat al 50% per 
Eurostat, l'agència estadística de la CE, per tal 
de dissenyar i sistematitzar una metodologia, 
i ha mesurat els consums elèctrics en 
temps real, inclosos els d'stand-by. L'estudi 
ha permès determinar que els habitatges 
unifamiliars aïllats dupliquen el consum 
d'un pis tradicional; que el consum stand-
by és molt superior al de refrigeració; que 
la televisió és el segon electrodomèstic amb 
més consum elèctric després del frigorífic, 
i que els serveis centralitzats de calefacció 
i ACS consumeixen un 22% menys que els 
individuals, entre altres dades.

Per a més informació
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_

Informe_SPAHOUSEC_ACC_f68291a3.pdf

La certificació energètica ha de convertir-se, 
en els propers anys, en una eina fonamental 
d'informació per als usuaris sobre el consum 
energètic dels edificis i habitatges, així 
com també en un instrument de mercat, ja 
que l'eficiència esdevindrà un nou element 
de decisió a l'hora de llogar o adquirir un 
habitatge i, per tant, també un valor afegit.

L'ús sostenible dels recursos energètics és ja 
un dels principals reptes dels estats i, atès 
que els edificis són uns dels consumidors més 
importants d'energia, les futures polítiques 
estatals tindran un dels eixos prioritaris 
d'actuació en aquest sector.

Edificis amb certificat

Els edificis 
consumeixen 
entorn d'un terç 
de l’energia 
final total a la 
Unió Europea. A 
Catalunya, un 62% 
dels habitatges no 
disposen de cap 
aïllament tèrmic, ja 
que son anteriors 
al 1980. Aquestes 
xifres donen una 
idea del potencial d'estalvi energètic 
que te aquest sector a llarg termini 
si s'apliquen mesures d'eficiència i 
reducció del consum. La certificació 
d'eficiència energètica d'edificis 
definida per la directiva 2010/31/UE 
de la Unió Europea va encaminada 
precisament a reduir el consum dels 
edificis de nova construcció fins 
arribar a edificis amb un consum 
d'energia quasi nul.
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Duem a terme tot 
tipus d’instal·lacions 
fotovoltaiques així com 
el seu manteniment, 
ja siguin autònomes 
o connectades a la 
xarxa elèctrica, des del 
seu disseny passant 
per l’execució, fins 
el seu manteniment. 
La nostra llarga 
experiència i 
trajectòria en el 
món de les energies 
renovables ens 
avalen al adaptar-
nos a les necessitats i 
expectatives del client.
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA



CONNEXIÓ XARXA
Una instal·lació fotovoltaica connectada 
a la xarxa elèctrica està basada en el 
concepte que el propietari és el productor de 
l’energia elèctrica, i la ven a les empreses de 
distribució convencional. L’energia generada 
pels mòduls fotovoltaics és injectada en la seva totalitat a la xarxa elèctrica, de 
la qual s’obté el mateix temps el corrent necessari que alimenta els punts de 
consum del lloc on es troba la instal·lació.

SEGUIDORS SOLARS 
TÈRMICS, SOLARS I MIXTES
Som pioners en seguidors 
solars tèrmics, fotovoltaics i 
híbrids que permeten combinar 
l’energia solar tèrmica i 
plaques fotovoltaiques 
per al subministrament 
d’electricitat i escalfor de 
forma autònoma aproximant-
se a l’autosuficiència 
energètica. Els nostres 
seguidors són una bona 
inversió de futur, respectuosa 
amb el medi ambient.
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AUTOCONSUM 
SOLAR

CAMÍ CAP A LA 
INDEPENDÈNCIA 
ENERGÈTICA

Vols estalviar-te fins a 
un 60% en la factura 
de la llum?

El Reial Decret 
1699/2011 aprova 
la realització 
d’instal·lacions 
fotovoltaiques per 
AUTOCONSUM:  
l’energia produïda pels 
panells és injectada 
directament a la xarxa 
interna de l’edifici i 
l’excedent el podem 
derivar a la xarxa de 
distribució.

La relació entre 
l’increment constant 
del cost de l’energia 
elèctrica i la millora 
de l’eficiència i el 
decrement dels preus 
dels panells solars fa 
que les instal·lacions 
solars siguin una 
molt bona solució 
per obtenir un estalvi 
considerable en la 
factura de l’energia 
elèctrica.
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A Elèctrica Pintó dissenyem i realitzem 
instal·lacions adaptades a les 
necessitats de cada client, ja siguin 
instal·lacions d'autoconsum d'àmbit 
domèstic com instal·lacions d'àmbit 
industrial de grans dimensions.

Gracies a les instal·lacions fotovoltaiques els 
nostres clients esdevenen productors de la seva 
pròpia energia que consumeixen i el restant 
excedent s'injecta directament a la xarxa.

Avantatges significatius:

 Estalvi en la factura de la llum 
i en emissions de CO2.

 100% energia neta, utilitzem 
una font d’energia renovable i 
no contaminant.

 Independència energètica.

 Instal·lació senzilla, ampliable 
i amb poc manteniment.

 Rendiment producció panells 
fotovoltaics 25 anys.

Autoconsum Domèstic Autoconsum Industrial
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ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ

Inversors
solars

Panells 
fotovoltaics

Estructura
suportació

Equip
comunicació

Muntatge i 
posada en 

marxa



L’energia solar tèrmica 
de baixa temperatura 
és la tecnologia més 
estesa, tant per 
a usos domèstics 
com industrials; 
aigua calenta 
sanitària, calefacció, 
climatització de 
piscines, etc. L’energia 
del Sol és captada 
mitjançant uns 
captadors, que es 
classifiquen en:

 Captador de 
polipropilè per 
escalfament de 
piscines a l'estiu

 Captador de placa 
plana

 Captadors de tub de 
buit (amb sistema 
heat-pipe o flux 
directe)
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ENERGIA SOLAR TÈRMICA



SEGUIDOR SOLAR TÈRMIC

Està format per 54 m² de captadors amb una 
potència tèrmica de fins a 40 kW i arribant a 
temperatures de treball de fins a 120ºC.

Aplicacions: Processos industrials: rentat de 
vehicles, plantes d’envasat...

ACS: Hotels, restaurants, col·legis...

Climatització: Calefacció, fred solar...

Climatització de piscines i instal·lacions 
poliesportives...

ESCALFAMENT PISCINA

En el captadors de polipropilè, és l’aigua de la piscina que circula per l’interior 
dels captadors, augmentant la seva temperatura i transportant d’aquesta manera 
l’energia captada del Sol de retorn a la piscina. Amb un sistema de captadors 
de polipropilè correctament dimensionat es pot obtenir un augment de la 
temperatura de l’aigua de la piscina a l’estiu de fins a 6 graus.
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La climatització 
mitjançant energia 
geotèrmica consisteix 
en aprofitar l’energia 
present a la escorça 
terrestre (energia 
provinent del Sol, 
el vent, l’aigua i 
l’escalfor del centre de 
la terra) per escalfar 
o refredar l’interior 
d’una vivenda 
residencial o unes 
oficines industrials.

Aquesta tècnica 
representa una 
alternativa ecològica i 
econòmica a les fonts 
energètiques basades 
en combustibles 
fòssils.
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GEOTÈRMIA



Avantatges significatius:

 Baix consum 
d’energia (el 
preu kWh més 
econòmic del 
mercat)

 Amb la geotèrmia 
s’estalvia fins un 
60% respecte 
els combustibles 
fòssils.

 Comoditat al llarg 
de l’any (grau de 
confort molt alt).

 Respecte total 
de disseny, 
sense impacte 
ambiental.

 Baix cost de 
manteniment.

 Calefacció i 
refrigeració a 
la vegada.

 Producció 
d’aigua calenta 
sanitària.

ECOGEO SOLAR

Aquesta bomba de calor acobla 
una electrònica avançada 
de potència que permet 
l'acoblament directe a panells 
fotovoltaics, els quals aporten 
l'energia elèctrica necessària per 
al seu funcionament, i l'excedent 
es destinat a cobrir les demandes 
del propi habitatge.

BOMBA GEOTÈRMICA AMB 
COMPRESOR COPELAND 
INVERTER

Primera bomba de calor amb 
compressor Copeland Inverter 
que proporciona rendiments 
insuperables amb un menor 
consum elèctric i sense 
necessitat de dipòsits d'inèrcia, 
major durabilitat i fiabilitat.
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Bomba de calor 
ecoGeo solar
Tecnologia
d'avanguarda

Primera bomba 
geotèrmica europea 
amb compressor 
Copeland Inverter



 L’aerotèrmia és 
considerada una 
energia renovable 
per ser un sistema 
d’alt rendiment 
energètic. És 
un sistema 
econòmicament 
rentable  i 
ecològicament 
sostenible.

 L’aerotèrmia és una 
energia respectuosa 
amb el medi 
ambient.

 L’energia de l’aire 
exterior es una font 
d’energia gratuïta 
per una calefacció 
ecològica. 

 L’energia lliurada per 
l’aire és inesgotable, 
renovable i 
disponible a la 
naturalesa.
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AEROTÈRMIA



SABIES QUE...

L’aerotèrmia permet combinar sense 
problemes amb col·lectors solars 
mitjançant un kit de producció d’aigua 
calenta sanitària. Proporciona entre un 30-
70% de l’energia necessària per produir 
l’aigua calenta que necessita l’habitatge. 
Solucions integrals, pensa en el futur.

El funcionament de l’aerotèrmia es basa en 
una bomba de calor aire-aigua que absorbeix 
i recupera l’energia de l’exterior de  l’aire i 
transfereix el calor al circuit interior de la 
calefacció de l’habitatge. Al mateix temps, 
refrigera l’ambient a l’estiu i gestiona la 
producció d’aigua calenta sanitària.

3/4
aire ambient
renovable

1/4
energia

elèctrica
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En edificis d’àmbit 
domèstic o industrials, 
la demanda d’energia 
tèrmica pot ser 
proporcionada per la 
biomassa, ja sigui per 
calefacció o per ACS.

A més, la biomassa 
substitueix els 
captadors solars 
tèrmics per complir 
amb les exigències 
del Codi Tècnic en 
l’Edificació.
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BIOMASSA





La minieòlica és una 
energia renovable 
amb un gran potencial 
i que està despertant 
gran interès en la 
societat actual.

Històricament, en 
el nostre país els 
petits aerogeneradors 
s’han vist utilitzats 
majoritàriament 
per l’autoconsum 
d’instal·lacions 
aïllades de la xarxa 
i connectades 
a bateries (per 
emmagatzematge de 
l’energia), sistemes 
repetidors per ràdio, 
telefonia mòbil, 
sistemes de vigilància 
de carreteres o contra 
incendis, per  al 
subministre d’energia 
en alguns habitatges 
situats a llocs remots 
allunyats de les 
xarxes elèctriques 
i també per 
sistemes d’extracció 
d’aigua de pous.
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MINI EÒLICA





Empresa referent 
en muntatge, 
instal·lacions 
i telegestió 
d’enllumenats 
públics.

Per a la il·luminació 
de carreteres, nuclis 
de població, fonts, 
monuments o façanes 
es fan servir un conjunt 
d’elements com ara fanals 
i projectors, en funció de la 
seva col·locació, intensitat 
lluminosa desitjada, 
entorn i altres factors.

El sistema emprat permet 
gestionar de forma 
intel·ligent qualsevol 
sistema d’enllumenat amb 
tecnologia LED, millorant la 
seva eficiència energètica. 

Els ajuntaments poden 
gestionar l’enllumenat 
públic de forma remota, 
reduint el consum 
energètic total. El 
software de control 
permet automatitzar 
el funcionament de 
l’enllumenat, podent seguir 
una estratègia independent 
per cada punt de llum, 
informant de forma 
immediata mitjançant 
correu electrònic o SMS 
qualsevol anomalia de 
funcionament de tot el 
sistema d’enllumenat.
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ENLLUMENATS PÚBLICS



Fanals solars autònoms LED

 Completament autònom, el sol és la seva única font d’energia.
 Potent llum que satisfà plenament les necessitats d’il·luminació a: carrers, 
establiments, places, parcs, etc.

 20 anys de vida útil amb un canvi de bateria.
 10 anys d’operació sense cap tipus de manteniment.
 Agradable llum blanca.
 Flexibilitat d’instal·lació, no precisa cablejat.
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Elèctrica Pintó analitza els aspectes 
energètics de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic i això implica estudiar 
la incidència dels components de la 
instal·lació i dels processos i condicions de 
funcionament, però a més, és necessari 
prendre com a referència les prescripcions 
de nivell i qualitat, atès que seran un 
condicionant clau en el dimensionament de 
la instal·lació.





Estem especialitzats 
en muntatges 
mecano elèctrics. 

Oferim serveis de 
revisió de motors, 
bobinatges per a 
motors, alternadors 
i transformadors. 
També disposem d'un 
taller de reparacions 
de tot tipus d'equips 
electromecànics.

Desenvolupem 
aquests serveis a 
través de l'empresa 
Comelsa SL establerta 
a Manresa l'any 
1985 i recentment 
adquirida per el GRUP 
AQUACENTER.
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BOBINATGES ELÈCTRICS



Revisem i reparem 
bobinatges elèctrics de 
motors, alternadors, 
transformadors tant 
de corrent alterna com 
contínua, monofàsics 
i trifàsics.

Ens avalen 30 anys 
d'experiència fabricant 
bobinatges de totes les 
tipologies i dimensions 
amb els millors materials, 
maquinaria i operaris 
especialitzats per tal d'oferir 
un servei d'alta qualitat 
i professionalitat. Estem 
en condicions òptimes per 
realitzar treballs des dels 
motors més senzills fins als 
alternadors més complexos.

El mètode productiu que 
s'utilitza per a la fabricació 
dels diferents jocs de 
bobines, garantitza la seva 
màxima qualitat ja que 
disposem dels equipaments 
necessaris tals com 
impregnadora, forn de 
secatge i banc de proves.
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Reparació 
d’electrobombes 
submergibles i de 
superfície en taller 
especialitzat, oferint la 
verificació de consums 
i cabals en banc de 
proves.

Operacions de 
manteniment “in situ” 
per reduir el cost 
de les reparacions i 
minimitzar el temps 
d’aturada dels equips 
de bombeig.
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REPARACIÓ DE BOMBES



Augment de pressió 
Bombes centrífugues multicel·lulars i grups de pressió horitzontals i verticals per 
tràfec i augment de pressió de líquids.

Subministrament d’aigües subterrànies 
Bombes submergibles per subministrament d’aigua, sistemes de reg, descens del 
nivell freàtic.

Subministrament d’aigua domèstica 
Bombes submergibles, bombes d’injecció, bombes centrífugues i sistemes 
compactes per abastiment d’aigua domèstica.

Aigües residuals 
Bombes per buidatge, aigües residuals i fecals, per a un ampli ventall 
d’aplicacions en edificació així com transferència d’aigües residuals en 
clavegueram municipal.

Aplicacions industrials 
Bombes i sistemes de bombeig per instal·lació en processos industrials i 
edificació.

Dosificació i Desinfecció 
Bombes dosificadores per injecció química en tot tipus d’aigua i tractament 
d’aigües residuals i processos industrials.

Tots els productes 
Bombes i sistemes de bombeig de totes les marques.
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El nostre objectiu és 
crear un equip amb 
els nostres clients per 
arribar a un objectiu 
comú i satisfer les 
seves necessitats 
amb una atenció 
personalitzada.

Caldereria
Especialitzats en treballs 
de caldereria, disseny i 
fabricació de col·lectors 
amb tota classe de 
materials; acer inoxidable, 
acer galvanitzat, polietilè, 
etc. Realitzem tot tipus de 
muntatge d'instal·lacions 
ja siguin d’àmbit domèstic 
com industrial.

Disposem de personal 
especialitzat en 
procediments de soldadura 
(TIG, MIG i elèctrode) pel 
desenvolupament eficient 
i de qualitat en els seus 
treballs.
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TALLER DE CALDERERIA
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Servei de taller 
especialitzat en 
reparacions de 
tot tipus d' equips 
electromecànics.
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TALLER ELECTROMECÀNIC



Disposem de les eines i coneixements necessaris per dur a terme reparacions i 
manteniments preventius i correctius d'equips electromecànics:

 Bombes
 Motors
 Generadors
 Alternadors
 Transformadors
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Som una empresa 
especialitzada en 
manteniments i gestió 
de les instal·lacions 
electrohidràuliques.

Elèctrica Pintó ofereix 
als seus clients un 
ampli ventall de serveis 
en qualsevol dels 
seus departaments. 
Disposa d’un servei 
de consultoria capaç 
d’analitzar necessitats, 
definir solucions i 
assessorar; d’un 
servei d’enginyeria 
que elabora i 
executa projectes, 
pressupostos, 
integra sistemes, 
etc.; i d’un servei de 
manteniment que 
ofereix manteniments 
preventius, 
reparació d'avaries, 
teleassistència en línia, 
etc.
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MANTENIMENT INSTAL·LACIONS



Manteniment preventiu
Tot i que sovint no se li dona la importància que es mereix, el manteniment 
preventiu és, sens dubte, la millor inversió per a qualsevol instal·lació. Els anys 
que fa que Elèctrica Pinto és al sector electrohidràulic han evidenciat una greu 
mancança de manteniment en moltes instal·lacions que sovint deriva en avaries, 
contratemps, diners i un deteriorament prematur de les instal·lacions. Elèctrica 
Pintó ha decidit, doncs, expandir aquest departament a fi d’oferir un servei de 
manteniment preventiu eficaç i adaptat a tots el nostres clients.

Objectius
 Garantir la seguretat dels equips i/o instal·lacions per al personal. 
 Reduir la gravetat de les avaries.
 Evitar la parada productiva.
 Reduir els costos que es deriven del manteniment, tot optimitzant els recursos.
 Mantenir els equips en condicions de seguretat i productivitat.
 Allargar la vida útil de les instal·lacions i equips.
 Millorar els processos.

Manteniment correctiu
Les intervencions que es fan a les màquines o instal·lacions quan ja s’ha 
materialitzat l’avaria. Se substitueix la peça malmesa per després retornar la 
màquina al seu estat operatiu habitual.

Manteniment predictiu
Consisteix en programar la intervenció just abans que l’avaria es produeixi, 
tenint en compte factors com, per exemple en el cas d’instal·lacions 
electrohidràuliques, les vibracions de les bombes, la temperatura del motor, 
sorolls, etc que permeten predir que en breu es produirà una avaria.
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A l'hora de conservar 
productes delicats la 
temperatura és molt 
important. Oferim 
solucions òptimes 
de refrigeració 
industrial adaptades 
a les necessitats de 
cada client i al tipus 
de fred industrial 
específic per a cada 
tipus d' aplicació.

També som 
instal·ladors de 
sistemes d'aire 
condicionat per 
tal d'aconseguir la 
climatització òptima 
tant en l'àmbit 
industrial com en 
l'àmbit domèstic.
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FRED INDUSTRIAL I AIRE CONDICIONAT



Fred Industrial
Treballem per oferir 
instal·lacions de fred 
industrial de qualitat; tals 
com túnels de congelació, 
cambres de manteniment 
de congelats, cambres 
de conservació, sales 
refrigerades,...

La nostra experiència ens 
avala en aquesta camp 
i ha quedat contrastada 
en moltes instal·lacions 
relacionades amb l'activitat 
del sector càrnic i industrial.

Aire Condicionat
Aprofitant la nostra 
experiència i coneixements 
en el camp del fred 
industrial, també oferim 
serveis en el sector 
de la instal·lació d'aire 
condicionat. Estem 
capacitats per projectar 
i instal·lar diferents tipus 
de sistemes, tot tenint 
en compte que l'objectiu 
principal no és altre que el 
confort de les persones a 
les quals van destinades les 
nostres instal·lacions.

Els nostres equips es 
caracteritzen per un alt 
coeficient d'eficiència 
energètica i al mateix temps 
són respectuosos amb el 
medi ambient.
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