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GERENCIA

Andreu Manteniment S.L. és una empresa especialitzada en el disseny, desenvolupament i 
posada en marxa de tota mena de processos industrials.

Comptem amb una experiència de més de 18 anys y un equip humà altament qualificat, cosa 
que ens permet desenvolupar tota classe de projectes gràcies a un marc de desenvolupament 
de treball en equip y millora contínua.

Tenim com a REPTE obtenir la confiança dels nostres clients i la seva continuïtat és la 
RECOMPENSA al nostre treball.

ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL



2004 2008 2016 2019 2021
75 persones 
7,5 M€ facturació



ORGANIGRAMA



GERENCIA

1. Projectes per a indústria automoció
2. Projectes de plantes de bio - gas
3. Projectes per a empreses papereres
4. Projectes per a indústria alimentària
5. Projectes per a indústria aeronáutica
6. Altres indústries

Projectes





GERENCIA

Clients per sectors



ANDREU SOLAR
ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL



GERENCIA

ANDREU SOLAR
Andreu Solar és una subdivisió d’Andreu Manteniment que realitza els projectes d’instal·lacions 
fotovoltaiques per a l’autoconsum d’empreses, col·lectius i particulars:

Principals tipus d’instal·lacions:

DOMÈSTIC - (particulars) 
COL·LECTIUS - (comunitats de propietaris, escoles, institucions, etc. )
TERCIARI - (hostaleria, comerç i empreses de serveis)
INDUSTRIAL - (PIMES i grans empreses)









Autoconsum

SENSE abocament a la xarxa

(RD244 / 2019)

Autoconsum

AMB abocament a la xarxa

Autoconsum

COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS 
Potència <100 KW  
0,05 €/kW

Quines modalitats hi ha?

Autoconsum

VENDA D’EXCEDENTS 
Potència >100 KW  
Productor d’energia elèctrica



Com funciona l’autoconsum?



CASSOS REALS
ANDREU SOLAR



POTÈNCIA del camp solar 14 kWp 

Panells a dues orientacions; est i oest

Sobre coberta  
32 panells solars que produeixen  
67 KW hora/dia 

L’empresa treballa de dilluns a divendres.

(horari habitual)

Amb compensació d’excedents.

Caps de setmana per vendre l’energia 
produida (no treballen).


X-LABEL
Sector: Arts gràfiques - Polígon Industrial de Valls



X-LABEL 32 panells solars 
Produeixen 67 KW hora/dia



PLÀSTICS ESPELT
Sector: fabricació productes de plàstic injectat i bufat -  Montblanc 

POTÈNCIA del camp solar 100 kWp 

Sobre coberta coplanar 
232 panells solars que produeixen  
500 KW hora/dia 

L’empresa treballa 24h (tres torns) de 
dilluns a divendres.

Amb compensació d’excedents.

Caps de setmana per vendre l’energia 
produida (no treballen).




PLÀSTICS ESPELT 232 panells solars 
Produeixen 500 KW hora/dia



PLÀSTICS ESPELT 232 panells solars 
Produeixen 500 KW hora/dia

Energy  
management 
MONOTORITZACIÓ



BG LOGISTICS
POTÈNCIA del camp solar 846 KWp 

1.860 panells solars 
Sobre coberta lastrada amb inclinació 
Produeixen 455 Wp (cada panell)


L’empresa treballa 24h (cinc torns) de 
dilluns a diumenge.

Sense compensació d’excedents.


(Projecte realitzat conjuntament 

amb l’empresa SOLAR Impulso)

Sector: Logística alimentació - Polígon Industrial d’Alcover

4,2 anys amortització



CONFIDENCIAL







EUROPASTRY
POTÈNCIA del camp solar 3.104 KWp 

5.748 panells solars 
Incat a terra 
Produeixen 540 Wp (cada panell) 

L’empresa treballa 24h (cinc torns) de 
dilluns a diumenge.

Sense compensació d’excedents.


(Projecte realitzat conjuntament 

amb l’empresa SOLAR Impulso)

Sector: Alimentació - Polígon Industrial de Vallmoll

5,2 anys amortització
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CONFIDENCIAL



TEXT

CONFIDENCIAL
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CONFIDENCIAL



TEXT

XX €

X

CONFIDENCIAL



Estat en que es troba el subministrament de l’energia

Estudis mediambientals per empreses grans (quan la instal·lació és sobre terreny: camp solar)

Estat en que es troben les cobertes. (Possibilitat de rebre ajudes econòmiques pels casos de 
cobertes d’uralita.)
-> si és correcte, la instal·lació és més àgil. 
-> si no és correcte, Ens posem en marxa amb la nostra Xarxa de col·laboradors.

Estat de la instal·lació elèctrica de l’empresa 
-> si és correcte, la instal·lació és més àgil. 
-> si no és correcte, Andreu Manteniment realitza l’adequació corresponent.

Som coneixedors de les normatives vigents.
Especialistes en assessorament de l’eficiència energètica i optimització de recursos per a cada 
tipus indústria.

Punts a tenir en compte Andreu Solar us ajuda



Andreu Solar us ajuda en la tramitació
AJUDES NEXT GENERATION PER EMPRESES

Actuacions
Cost unitari de la 

instal·lació de referència 
(Cuf) (€/kW)

Cost subvencionale 
unitari Màxim (€/kW)

% ajuda gran empresa 
Ajuda (aplicable sobre cost 

subvencionat)

% ajuda mitjana empresa 
Ajuda (aplicable sobre cost 

subvencionat)

% ajuda petita empresa 
Ajuda (aplicable sobre cost 

subvencionat)

(1.000 kWp < P < 
5.000 kWP) 120 460 15% 25% 35%

(100 kWp < P < 
1.000 kWP) - 749 15% 25% 35%

(10 kWp < P < 100 
kWP) - 910 15% 25% 35%

P<10 kWp - 1188 15% 25% 45%

Europastry

Xlabel

Plàstics Espelt

BG LOGÍSTICS



PREGUNTES?

https://andreusolar.com
jandreu@andreumanteniment.com
Jordi Andreu Ribas



GRÀCIES
jandreu@andreumanteniment.comJordi Andreu Ribas
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